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Sammanfattning 
Konflikter finns naturligt i vår vardag och upplevs olika från person till person. Konflikter 
förekommer i förskolan, där barnen med hjälp av förskollärarna ska få möjlighet att tillägna sig 
kunskaper i konflikthantering. Förskollärarnas perspektiv på konflikthantering har en 
betydande roll för hur barnen sedan ska kunna hantera konflikter i framtiden.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och 
arbetet med detta.  
 
Metod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Ett målinriktat urval genomfördes och sex yrkesverksamma 
förskollärare valdes ut att delta i studien. Under intervjuerna användes ljudinspelning och 
stödanteckningar. Under studiens gång har de etiska principerna beaktats och tagits hänsyn till. 
 
Resultat 
Studien visar att förskollärarna menar att det finns ett lärande i konflikter. Det framkommer 
dessutom att förskollärarnas olika syn på konflikter spelar en avgörande roll för hur de bemöter 
barnen i konfliktsituationer. Resultatet visar att förskollärarna för olika resonemang kring 
konflikthantering samt att de använder olika tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen. 
Studiens resultat visar att kommunikation, bemötande och gemensam grundsyn i arbetslaget är 
olika aspekter som bidrar till en konstruktiv konflikthantering. En av de slutsatser som kan dras 
från studien är att förskollärarnas arbete med konflikthantering kan ses som ett viktigt lärande 
för barnens framtid.   
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INLEDNING 
Konflikter är en naturlig del i relationer mellan människor och genom konflikter kan relationer 
förbättras och utvecklas (Broadhead 2009, s. 108). Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s. 110) 
förklarar att konflikter är en del av det sociala samspelet och att det alltid kommer att finnas. 
Av den anledningen är konflikthantering ett aktuellt ämne. I detta sammanhang hävdar Friberg 
(2011, s. 53) att konflikter kan bidra till ett lärande och att den negativa synen på begreppet 
konflikt som något besvärligt bör förändras.  
  
Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 5-9) redogör för att förskolan ska vara en plats 
där alla barn ska få växa, lära och utvecklas efter sina egna behov. Det är förskollärarnas ansvar 
att se till att barnen får möta en fördomsfri verksamhet där alla blir lika bemötta och får samma 
möjlighet till utveckling och lärande. Förskolan ska uppmuntra barnen att kommunicera med 
varandra samt främja den sociala kompetensen. Barnen ska få möta begrepp som respekt och 
hänsyn samt hur man förvandlar dessa i praktiken som en god medmänniska med känsla för 
andras emotioner. Förskollärarna ska främja gruppdynamik och konflikthantering i syfte att 
rusta barnen inför framtiden. Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 6-9) lägger fokus på en trygg miljö där 
trivsel och gruppgemenskap värderas högt och ses som ett naturligt inslag i förskolans arbete 
med social hållbarhet. Genom en trygg miljö skapas möjligheter för barnen att utvecklas som 
unika individer och det är förskollärares ansvar att se till att barnen blir medvetna om vikten av 
att värna om varandra i syfte att främja konflikthantering.  
 
Vi har utifrån läroplansmål och egna erfarenheter bestämt oss för att synliggöra förskollärares 
perspektiv på konflikthantering mellan barn i förskolan. Vi anser att konflikthantering bör 
uppmärksammas mer och hävdar att kunskaper kring ämnet kommer gynna oss i vår kommande 
yrkesroll. Att forska kring detta ämne menar vi är gynnsamt både för verksamma förskollärare 
men också för studenter som studerar till förskollärare, då vi upplever att forskning kring 
förskollärares konflikthantering mellan barn är begränsad och att den ofta är riktad till skolan 
istället för förskolan. Genom att synliggöra förskolans arbete med konflikthantering hoppas vi 
kunna åskådliggöra viktiga aspekter för barnens framtida utveckling.   
 

Avgränsningar  

För att avgränsa arbetet i vår studie har vi valt att endast fokusera på utbildade förskollärare, 
eftersom det i deras uppdrag ingår att följa läroplanen. En annan avgränsning som vi valt att 
göra är att intervjua förskollärare som arbetar med de äldre barnen på förskolan, eftersom vi 
båda haft verksamhetsförlagd utbildning bland de äldre barnen. För att avgränsa arbetet 
ytterligare har vi valt att intervjua förskollärare som arbetar inom samma kommun. 
Tidsaspekten har gjort att vi endast genomfört enskilda intervjuer med sex förskollärare.   



 

2 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och 
arbetet med detta.  
 
För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 
 
• Finns det någon skillnad i förskollärarnas syn på konflikter och i så fall vilka? 
 
• Hur resonerar förskollärarna kring arbetet med konflikthantering i förskolan? 
 
• Hur beskriver förskollärarna sitt tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
Följande kapitel redogör för centrala begrepp och aktuell forskning inom ämnet kopplat till 
studiens syfte att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och arbetet 
med detta. Nedan behandlas bland annat förskollärares roll vid konflikthantering och förskolans 
värdegrundsarbete.  

Konflikt 

En konflikt handlar om det faktum när det råder meningsskiljaktigheter kring ett fenomen där 
två parter har svårt att förstå varandras olika åsikter (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001, s. 110). 
Även Ashby och Nielsen Hewett (2012, s. 146) förklarar att konflikter handlar om svårigheter 
och om en motsättning där den ena parten motsätter sig den andre. Hakvoort (2015, s. 33) 
hävdar dock att en konflikt kan innebära att en av parterna upplever situationen som en konflikt, 
medan den andra inte gör det. Precis likt Hakvoort redogör Ellmin (2008, ss. 12-13) för att en 
konflikt inte enbart uppstår mellan två parter utan att det också kan råda konflikter i en enskild 
människas inre. Dessa konflikter är ofta kopplade till personliga förväntningar och krav på vad 
personen i fråga önskar åstadkomma. Ellmin menar att dessa inre konflikter kan ligga till grund 
för de konflikter som sedan kan uppstå mellan individer. Hakvoort (2015, s. 27) menar att 
människor skiljer sig från varandra i många olika avseenden och att dessa olikheter ligger till 
grund för hur konflikter skapas. I detta sammanhang förklarar Fagerli, Lillemyr och Søbstad 
(2001, s. 110) att konflikter är en naturlig del i det sociala samspelet och att det alltid kommer 
att finnas. I gruppkonstellationer och socialt samspel kan det av naturliga skäl uppstå problem 
då många människor med olika behov strävar efter att bli hörda och tillfredsställda (Öhman 
2003, ss. 228-229). När det gäller förskolebarns konflikter grundar de sig ofta på oförmåga att 
kommunicera och samspela tillsammans med andra.  Maltén (1998, ss. 151-153) hävdar dock 
att konflikter har en tydlig koppling till progression och innovation. Inställningen till vad en 
konflikt innebär återspeglar människans sätt att se på konflikter som lärande eller inte. Även 
Öhman (2003, s. 218) diskuterar inställningen till konflikter och redogör för att den personliga 
uppfattningen kring konflikter baseras på tidigare erfarenheter. Utas Carlsson och Rosenberg 
Kimblad (2011, s. 44) påstår till och med att konflikter ibland kan anses nödvändiga för att det 
ska kunna ske en förändring. 
 

Konflikthantering  

Öhman (2003, s. 218) menar att konflikthantering till stor del handlar om att kunna sätta sig in 
i en annan människas perspektiv. I fråga om konflikthantering framhäver Fagerli, Lillemyr och 
Søbstad (2001, ss. 110-111) vikten av att lösa konflikter genom att synliggöra sina personliga 
behov via kommunikation. Genom att skapa möjligheter för båda parter att komma med 
eventuella förslag på lösningar förebyggs den negativitet som råder kring konflikten samtidigt 
som barnen får möjlighet att utveckla förmågan att lyssna och respektera en annan människas 
tankar och värderingar. Fagerli, Lillemyr och Søbstad poängterar vikten av att båda parter måste 
vilja lösa konflikten för att den överhuvudtaget ska kunna hanteras. I detta sammanhang hävdar 
Ellmin (2008, ss. 128-129) att konflikthantering syftar till att grundligt undersöka konfliktens 
ursprung samt söka efter adekvata åtgärder som lämpar sig till den specifika konflikten och de 
inblandade. Precis likt en konflikt så är konflikthantering ett situationsbundet påfund och ser 
därför olika ut från situation till situation. Hakvoort (2010, s. 21) framhäver att konflikter bör 
ses som lärande och att de kan bidra till barns utveckling. Även Öhman (2003, s. 224) menar 
att det finns ett lärande i konfliktsituationer. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011, s. 
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44) redogör för att den personliga och individuella uppfattningen och inställningen till 
människor påverkar konflikthanteringen. Öhman (2008, s. 129) delar uppfattningen kring den 
individuella inställningens påverkan och hävdar att barns tidigare erfarenheter påverkar deras 
sätt att hantera konflikter. Att bemästra förmågan att hantera konflikter är avgörande för att i 
framtiden kunna interagera tillsammans med andra människor i samhället (s. 231). Ashby och 
Nielsen Hewett (2012, s. 150) delar åsikten om konflikthantering som essentiell kunskap för 
framtiden och menar att konflikthantering är kopplad till den sociala kompetensen. I syfte att 
rusta barnen inför framtiden uppmuntrar Öhman (2008, s. 129) relationer, samspel, gemenskap 
och kommunikation i förskolan och menar att detta skapar möjligheter för barnen att utveckla 
strategier för att hantera konflikter. Även Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011, s. 44) 
poängterar vikten av att vuxna stödjer barnen i deras konflikthantering i syfte att gynna deras 
framtid. 

Förskollärares syn på konflikter och konflikthantering 

Gloeckler, Cassell och Malkus (2013, ss. 753-755) har genomfört en studie som syftar till att 
undersöka förskollärares tillvägagångssätt vid konfliktsituationer mellan barn samt vilka 
reaktioner detta får från barnen. I studien deltog sammanlagt 51 barn och åtta kvinnliga 
pedagoger. Undersökningen ägde rum på två förskolor i sydöstra USA. Forskarna genomförde 
observationer. Datan samlades in genom fyra olika observationer vid tre olika tillfällen och 
samtliga varade i 20 minuter. I syfte att stärka studiens resultat fick pedagogerna fylla i ett 
formulär kring barnens temperament innan observationerna genomfördes. De medverkande 
pedagogerna blev sedan intervjuade i syfte att ta reda på deras uppfattning kring konflikter, 
konflikthantering och socialt samspel. Denna studie valdes för att söka svar till arbetets 
frågeställning kring förskollärares tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen.  
 
Resultatet från Gloeckler, Cassell och Malkus (2013, ss. 758-759) studie visar att ett vanligt 
förekommande sätt för pedagoger att bemöta barn i en konfliktsituation var att ställa frågor till 
barnen gällande konfliktorsaken. Det framkom att pedagogerna försökte ge barnen verbala 
verktyg för att kunna kommunicera kring konflikten. Det framkom dessutom att de 
medverkande pedagogerna delar åsikten kring förmågan att kunna hantera sina känslor som en 
avgörande roll för hur barnen agerar i en konflikt. Barnen behöver stödjas i sin känsloreglering 
för att kunna hantera konflikter på ett gynnsamt sätt. Studien fastslår att pedagogerna önskade 
lära sig mer om olika metoder för känslohantering för att kunna bemöta barnen på ett korrekt 
sätt. De efterfrågade även olika konflikthanteringsstrategier för att kunna ge barnen de rätta 
verktygen för att kunna hantera en konflikt. Resultatet redogör för att stress påverkar 
pedagogens förmåga att kunna bemöta en konflikt på ett, enligt pedagogerna, önskvärt sätt. Den 
personliga känsloregleringen är avgörande för hur pedagogerna bemöter barnen i deras 
konflikter.  
 
Sammanfattningsvis framkommer det att pedagogerna hade en viss förståelse kring 
konflikthantering, men att de måste utveckla nya metoder och strategier för att kunna stödja 
barnen ytterligare (Gloeckler, Cassell & Malkus 2013, ss. 760-763). Forskarna menar att 
pedagoger måste få möjlighet att utveckla nya kunskaper kring konflikthantering i syfte att 
främja det sociala samspelet hos barnen. Studien fastslår att pedagoger måste skapa möjligheter 
för barnen att utveckla förmågan att lösa och hantera konflikter. Barnen behöver få verktyg för 
hur de ska kunna reglera och hantera sina känslor så att de klarar av förskoleverksamheten. Det 
är således förskollärarnas uppgift att skapa förutsättningar för att detta ska bli verklighet. 
Forskarna framhäver vikten av att förskollärarna ska åskådliggöra hur man visar empati i syfte 
att skapa möjlighet för barnen att utveckla förmågan att kunna sätta sig in i en annan människas 
perspektiv. Detta anses ha stor påverkan för utvecklingen av konflikthantering. 
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Pat Broadhead (2009, ss. 105-109) har genomfört en studie som handlar om barns samspel, 
samarbete, kommunikation och pedagogers medverkan i barns lek. Studien syftade till att 
synliggöra och fördjupa kunskapen kring uppfattningen om vad en konflikt är. Studien har 
bedrivits genom observation av barn i deras lek. Barnen var mellan 3-5 år gamla och 
forskningen genomfördes på två olika skolor i en stad i England. Sammanlagt genomfördes 20 
observationer. Nio stycken genomfördes bland de yngre barnen (3-5 år) och de resterande 11 
genomfördes bland de äldre barnen (4-5 år). Vid varje observation var en pedagog närvarande 
i leken tillsammans med barnen samtidigt som en utomstående observatör observerade 
interaktionen mellan barnen. Studien valdes i syfte att redogöra för vikten av kommunikation 
som utgångspunkt för konflikthantering. Detta kopplas till vår studies frågeställning kring 
förskollärarnas tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen. 
 
Broadhead (2009, s. 115) menar att leken besitter förmågan att ge barnen förståelse för att de 
själva kan påverka sitt liv och sina val. Leken skapar möjlighet för relationsskapande och 
påverkar barnens utveckling av social kompetens. Broadhead (ss. 107-108) poängterar att 
barnets sociala förmåga ligger till grund för hur barnen uppfattas av deras lärare. Den sociala 
förmågan är inte medfödd utan utvecklas genom interaktion med andra människor. Broadhead 
hävdar att konflikter uppstår mellan två personer eller i en grupp. Barns förmåga att lösa 
konflikter skiljer sig åt beroende på vart och hur barnet är uppväxt. Kulturella och kontextuella 
aspekter påverkar barnens konflikthantering. Det är dessutom skillnad mellan äldre och yngre 
barns konflikter. Broadhead förklarar att barn i konflikter besitter förmågan att lösa problemet 
genom att sträva efter att behålla en god relation. Konflikter är en naturlig del av en 
vänskapsrelation och genom konflikter kan relationen förbättras och utvecklas. Broadhead 
(2009, s. 108) förklarar att stress kan vara en av många olika aspekter som utlöser konflikter. 
Miljöer där det vistas många människor på liten yta kan upplevas som stressigt för barn. En av 
dessa miljöer kan vara förskolan. Av den anledningen betonas vikten av en närvarande pedagog 
som arbetar för att upprätthålla en god stämning och ett gott klimat där alla barn får känna sig 
medverkande.  
 
Resultatet visar att pedagogerna som deltog i studien kom till insikt med vikten av att vara 
närvarande vid barnens lek för att inte missförstå deras konflikter (Broadhead 2009, ss. 114-
115). Studien problematiserar pedagogers föreställningar kring konflikter mellan barnen och 
har kommit fram till att en närvarande pedagog i leken är gynnsamt för barnen. Avslutningsvis 
framhävs vikten av pedagogernas tankar kring vad som uppfattas som meningsfullt och hur 
detta i sin tur har en inverkan på barnen. Ett medvetet förhållningssätt som syftar till att 
upprätthålla meningsfullhet i verksamheten framställs som ett gynnsamt pedagogiskt 
tillvägagångssätt för att förebygga och hantera konflikter. 

Barns syn på konflikter och konflikthantering  

Ashby och Nielsen Hewett (2012, ss. 146-150) har genomfört en studie vars syfte var att 
undersöka hur barn hanterar konflikter i vänskapsrelationer samt att ta reda på konflikternas 
bakgrund. Barnen delades in i könsgrupperade grupper om två och två och observerades genom 
videoupptagning. Sammanlagt deltog åtta barn. Två förskollärare fick i uppgift att observera 
barnen under två veckors tid för att kunna sätta ihop barnen i par. Gruppkonstellationerna såg 
olika ut då vissa par bestod av barn som sedan en längre tid varit vänner medan andra grupper 
bestod av barn som sedan tidigare inte haft erfarenheten av att leka tillsammans. 
Undersökningen är viktig att framhäva eftersom den belyser vikten av den sociala 
kompetensens betydelse i samspel, konflikter och konflikthantering. Studien valdes för att dels 
belysa hur barn hanterar konflikter men också för att förtydliga vikten av förskollärares 
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medvetenhet kring barns konflikthantering. Detta för att kunna möta barn i konflikter, något 
som vi kopplar till vår studies frågeställningar som handlar om förskollärares syn på konflikter 
och resonemang kring konflikthantering.  
 
Ashby och Nielsen Hewett (2012, ss. 146-147) beskriver ett sammanhang mellan konflikter och 
vänskapsrelationer och förklarar att barnens ålder spelar en avgörande roll för vilka strategier 
som barnen väljer att använda för att hantera en konflikt. Konflikter har en tydlig koppling till 
känslor och emotioner då de oftast handlar om en människas påverkan på en annan. Den sociala 
kompetensen spelar en avgörande roll för konflikthanteringen och kan påverka barnets framtida 
relationer. Konflikter skapar möjligheter för barnen att sätta sig in i en annan människas 
perspektiv. Det framkommer att barns tidiga erfarenheter av social interaktion ligger till grund 
för deras framtida sociala kompetens. 
 
Resultatet av studien visar att barn använder olika tillvägagångssätt och strategier för att hantera 
konflikter (Ashby & Nielsen Hewett 2012, ss. 152-158). Dessa strategier är situationsberoende 
och kan skilja sig åt från situation till situation. Barn agerar olika utifrån hur de blir bemötta i 
en konflikt. Den mest förekommande konflikthanteringsstrategin var att stå fast vid sin åsikt 
utan att försöka lösa konflikten genom förhandling. Det framkom dessutom att både verbalt och 
fysiskt handlande var ett vanligt tillvägagångssätt för barnen att interagera med varandra i 
konfliktsituationer. Resultatet visar att de barn som sedan tidigare inte var vänner med varandra 
hamnade oftare i konflikt jämfört med de barn som redan hade en vänskapsrelation. De barn 
som var vänner sedan tidigare visade större förmåga till att lösa konflikter genom att förhandla 
fram en lösning genom att ge och ta.  
 
Robert Thornberg (2006, ss. 109-114) har i en studie kring konflikthantering syftat till att 
undersöka förskolebarns konflikter mellan varandra. Studien genomfördes i en svensk stad där 
sammanlagt 178 femåriga barn deltog. Barnen intervjuades under 10 minuter samtidigt som 
deras intervju bandades i syfte att underlätta analysen. Under intervjuerna användes 
marionettdockor som rekvisita i syfte att locka fram diskussion mellan barnen och forskaren. 
Studien valdes i syfte att redogöra för vikten av förskollärarnas förståelse för hur barn hanterar 
konflikter, för att kunna stödja barnen i konfliktsituationer. Detta kopplas till vår studies 
frågeställningar kring förskollärares syn på konflikter samt tillvägagångssätt vid konflikter. 
Resultatet av Thornbergs studie visar att förskolebarnens tillvägagångssätt vid konflikter skiljer 
sig åt (ss. 119-120). Det framkommer att bemötandet barnen emellan spelar en avgörande roll 
för hur barnen går tillväga för att lösa konflikten. Studien visar även att barnens beteende mot 
varandra återspeglas i konflikthanteringen. Det visade sig att barn i konflikt hade en tendens till 
att behandla sina motparter på ett liknande sätt som de själva blivit behandlade på. Fokus läggs 
återigen på bemötandet individerna emellan. Studien kunde dessutom redogöra för att barnens 
olika konflikthanteringsstrategier var bundna till den specifika situationen och kunde på så sätt 
se olika ut från konflikt till konflikt. Slutligen påpekar Thornberg att förskolebarn använder 
sina tidigare sociala erfarenheter som grund för att hantera konflikter. Förskolläraren kan 
därmed ses som en god förebild för barnen i framtida konfliktsituationer.   
 

Det pedagogiska ansvaret 

Värdegrundsarbetet, det pedagogiska förhållningssättet och grundsynen 

Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4) belyser vikten av att förskolläraren aktivt ska arbeta med att upplysa 
barnen om samhällets demokratiska värderingar. Barnen ska utveckla sin förståelse för allas 
lika värde. Förskollärarens roll är bland annat att verka för jämställdhet samt att få barnen att 
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förstå och känna medkänsla för sina medmänniskor. Barnkonventionen (§ 3, § 29) slår fast att 
den grundläggande friheten att få uttrycka sig själv som en individuell person med egna åsikter 
ska gälla för barnen i förskolan. Rättigheter och skyldigheter ska för barnen synliggöras på ett 
åldersadekvat sätt så att de förstår innebörden. Alla barn innehar rätten att bli lyssnade på. 
Barnen i förskolan ska aldrig behöva känna sig utsatt för kränkningar, därför ska förskolan 
aktivt arbeta med att utveckla barnens empati och förmåga till att acceptera varandras olikheter 
oavsett bakgrund (Lpfö 98, ss. 4-9). Barnen ska få tillägna sig kunskaper inom 
konflikthantering, något som anses som ett essentiellt lärande för framtiden.  
 
Thornberg (2010, ss. 71-73) framhäver betydelsen av förskollärarens förståelse för barnets 
beteende i konfliktsituationer. Beroende på hur barnet blir bemött och behandlat av sin 
omgivning agerar det på olika sätt i konflikter. Även Ashby och Nielsen Hewett (2012, s. 158) 
poängterar att barnets omgivande miljö är en påverkande faktor för barnets konflikthantering. 
Broadhead (2009, s. 107) är inne på liknande tankar kring barns konflikthantering och menar 
att barns agerande i konfliktsituationer har en tydlig koppling till barnets uppväxt och kultur.  
Broadhead hävdar dessutom att förskollärares syn på barn som socialt kompetenta oftast 
bedöms utifrån barnens beteende i sociala sammanhang. Synen på barn, det som Fagerli, 
Lillemyr och Søbstad (2001, ss. 119-120) benämner som den pedagogiska grundsynen, är starkt 
kopplad till den enskilde förskollärarens personliga förhållningssätt och tankar kring synen på 
barn, verksamheten och verkligheten. Den pedagogiska grundsynen omfattar förskollärarens 
normer och värderingar och hur väl dessa åskådliggörs i arbetet tillsammans med barnen. 
Förskollärarens barn och kunskapssyn påverkar det förhållningssätt och den pedagogik som 
barnen möter i förskolan. Thornberg (2010, ss. 74-76) exemplifierar och förklarar begreppen 
induktion och maktutövning som två olika tillvägagångssätt och metoder för hur förskollärare 
bemöter barn i konfliktsituationer. Induktion bygger på emotioner och känslor. Här försöker 
förskolläraren få barnen medvetna om konsekvenserna av specifika beteenden och handlingar. 
Induktionen gynnar utvecklingen av den empatiska förmågan då förskolläraren uppmuntrar 
barnen att sätta sig in i en annan människas perspektiv. Om induktion kan ses som ett sätt att 
uppmuntra empati och medkänsla kan maktutövningen liknas vid förskollärarens agerande för 
att få barnen att lyssna. Förskolläraren utnyttjar sin makt som ledare för att få sin egen vilja 
igenom. Till skillnad från induktion som omfattar psykiska och kognitiva handlingar så 
innefattar maktutövningen ett mer fysiskt handlande där rörelser eller handlingar tydliggör 
förskollärarens avsikt. 

Kommunikation och empati  

Kommunikation kan förklaras som det tillvägagångssätt som människor delger varandra 
information och meddelanden (Maltén 1998, ss. 11-13). Inom kommunikationen finns det alltid 
en sändare som förmedlar information och en mottagare som tar emot. För att den sociala 
interaktionen ska fungera krävs god kommunikation. Arnér (2009, s. 28) menar att 
kommunikation tränar den empatiska förmågan, att föreställa sig vad en annan person kan 
tänkas tycka och känna. Närvarande pedagoger som bemöter barnen med respekt och öppenhet 
skapar således möjlighet för ett lärande och en utveckling hos barnet. Även Friberg (2011, s. 
87) belyser kommunikationens betydelse för det sociala samspelet. En av de mest 
förekommande orsakerna till att konflikter uppstår beror på undermålig kommunikation.  
Öhman (2008, ss. 130-133) hävdar att förskollärarnas sätt att samspela och interagera med 
andra förs vidare till barnen. Av den anledningen är det viktigt att förskollärare reflekterar över 
det personliga och individuella tillvägagångssättet att samtala och kommunicera med barnen. 
Det är viktigt att förstå att barn agerar utifrån sina behov. Det finns alltid en anledning till varför 
ett barn agerar som det gör. Därav poängteras vikten av en lyhörd förskollärare som lyssnar till 
barnens behov samt initierar kommunikation med barnet i syfte att komma fram till en lösning. 
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Öhman (s. 136) fortsätter och hävdar att kommunikation och barnsyn är sammankopplade då 
förskolläraren genom sitt sätt att kommunicera med barnen omedvetet synliggör sitt sätt att se 
på barn. Genom en trygg miljö och empatiska förskollärare främjas kommunikation och socialt 
samspel (Öhman 2003, ss. 178-184). Ett aktivt arbete med kommunikation mellan barn 
utvecklar den empatiska förmågan. 
 
Empati innefattar kunskapen om att objektivt kunna föreställa sig en annan människas 
perspektiv (Holm 2001, ss. 67-68). För att utveckla den empatiska förmågan krävs det att 
personen i fråga har god kunskap och förståelse kring sina egna känslor (Friberg 2011, s. 123). 
Den empatiska förmågan utvecklas genom socialt sampel tillsammans med andra. Den 
empatiska utvecklingen sker ständigt genom hela livet och beskrivs som betydelsefull för 
framtida sociala relationer. Öhman (2003, ss. 9-29) hävdar att den empatiska förmågan finns 
med sedan födseln. Barnets omgivande miljö påverkar sedan hur den empatiska utvecklingen 
fortskrider. Empati innefattar inlevelse och benägenheten att genom aktivt handlade förändra 
en situation. Förskollärare har möjlighet att utmana och utveckla barnens förmåga att tänka 
empatiskt genom att på ett medvetet sätt ställa frågor som lockar till barnens personliga 
uppfattningar (Öhman 2008, ss. 129-131). Barns inställning och förmåga att kunna reflektera 
över sina tankar och emotioner påverkar deras agerande i det sociala samspelet. Därav framhävs 
vikten av en närvarande förskollärare som stödjer barnen i deras emotionella och 
kommunikativa utveckling. Den empatiska förmågan uppskattas i sociala situationer och är en 
grundläggande kunskap som krävs för att en långvarig relation att fungera. 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån studiens syfte att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och 
arbetet med detta, används den sociokulturella teorin som teoretisk utgångspunkt för att belysa 
samspelet mellan barn och förskollärare. Teorin nyttjas i syfte att förtydliga vikten av 
förskollärares betydelse för barns utveckling gällande konflikthantering. Teorivalet syftar 
dessutom till att synliggöra förskollärares handlande som ett sätt för barnen att ta sig vidare i 
sin utveckling. Ett centralt begrepp inom sociokulturell teori, ’’den proximala 
utvecklingszonen’’, beskrivs och redogörs för nedan. Utöver den sociokulturella teorin har vi, 
med intentionen att åskådliggöra vikten av konflikthantering, valt teoretisk utgångspunkt i 
Cohens konfliktpyramid som syftar till att synliggöra olika nivåer och tillvägagångssätt att 
hantera konflikter.    

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella utvecklingsteorins upphovsman är Lev Vygotskij. Enligt Vygotskijs teori 
lär man sig bäst genom sociala interaktioner, genom att umgås med andra och leka socialt. Barn 
som leker socialt delar erfarenheter, idéer och kunskaper med varandra, på detta sätt förvärvar 
barnen kunskaper från andra individer (Svensson 1998, s. 29). Vygotskij (1999, ss. 15) hävdar 
att barn är i behov av social interaktion med andra för att kunna utveckla ett lärande. Det sociala 
samspelet påverkar det individuella barnets utveckling. Vygotskij betonar dessutom vikten av 
kommunikation som ett nödvändigt redskap för att lösa problem. Svensson (1998, ss. 32-33) 
menar att den huvudsakliga kunskapen som barn lär sig genom att interagera med andra är 
språkutvecklingen, men de lär sig även att kunna lösa konflikter som uppstår. De lär sig att visa 
hänsyn, turtagning och de får en bredare tankeverksamhet samt kommunikationsförmåga. 
Dessa är alla aspekter som är viktiga när man vill kunna lösa en konflikt utan att bli ovänner 
eller förstöra leksituationer. 
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Den proximala utvecklingszonen  

Inom den sociokulturella teorin är användandet av så kallade redskap ett vanligt förekommande 
(Säljö 2010, ss. 74-76). Redskapen används i sociala sammanhang och fungerar som ett 
hjälpmedel. Ett vanligt förekommande redskap är språket, men det kan också vara en annan 
individ som med sina erfarenheter anses som redskap för att ett barn ska tillägna sig lärande. 
Säljö (2010, ss. 119-123) förklarar att den sociokulturella synen på utveckling och lärande är 
tidlös och fortlöper genom hela livet. Det sociala samspelet skapar ständiga möjligheter för 
utveckling och lärande. Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är den proximala 
utvecklingszonen. Lärandet inom den proximala utvecklingszonen betonas genom vikten av 
socialt samspel och interaktion (Bråten & Thurmann-Moe 1998, ss. 103-105). Barn lär sig lösa 
och hantera problem genom att samspela och ta hjälp av andra i sociala sammanhang. I detta 
samspel framhävs kommunikation som en betydelsefull aspekt. Den proximala 
utvecklingszonen är ett begrepp som innefattar både lärande och kunskapsförmedling. Med 
hjälp av skickliga vuxna är barn förmögna att genomföra något som de på egen hand inte ännu 
är redo att utföra. Det handlar om att lära och utvecklas med hjälp och stöd från en annan 
människas kunskap och erfarenheter (Säljö 2010, ss. 119-123). Begreppet förklaras som stadiet 
mellan det som ett barn klarar av att genomföra på egen hand och det stadie där barnet behöver 
hjälp av en utomstående människa. Med andra ord syftar den proximala utvecklingszonen till 
att synliggöra samspelet mellan två individer för att den ena ska kunna utvecklas på ett 
åldersadekvat sätt. Här är det viktigt att förstå vad barnet redan är kapabelt att göra samt vad 
det behöver stöd med. Detta ses inom teorin som ett lärande för livet. Något som först inte går 
att genomföra på egen hand går sedan att hantera och går så småningom att lära ut till andra. 
Den proximala utvecklingszonen ligger mitt emellan den befintliga kunskapen och den framtida 
kunskapen. För att barnet ska kunna utvecklas i den proximala utvecklingszonen är det 
väsentligt att båda parterna förstår varandra och återigen betonas vikten av samarbete och 
samspel där barnen får möjlighet att ta del av en annan människas kunskap i syfte att lära och 
utvecklas (Bråten & Thurmann-Moe 1998, ss. 103-109). Barnen lär sig genom imitation, ett 
härmande av ett beteende eller tillvägagångssätt av en annan människa som resulterar i ett 
lärande inom det specifika utvecklingsområdet. Kunskapsförmedlingen inom den proximala 
utvecklingszonen ska vara baserad på barnens tidigare kunskaper och erfarenheter. Även Smidt 
(2010, ss. 213-214) för fram Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen och 
framhäver vikten av att barnens utveckling, erfarenheter och kunnande utvecklas genom att 
barnet vistas i ett socialt samspel tillsammans med andra barn och vuxna där kommunikation 
är den gemensamma nämnaren. Smidt hävdar att Vygotskij poängterade vikten av att vuxna ska 
ha en god förförståelse för barnens tidigare erfarenheter för att kunna möta dem på ett gynnsamt 
sätt.  

Cohens konfliktpyramid 

Cohens konfliktpyramid är formad som en pyramid, uppdelad i fyra delar (se figur 1). 
Pyramiden är utvecklad av Richard Cohen som är expert på medling i skolmiljö. Pyramiden är 
speciellt anpassad för skolan. De fyra delarna är olika stora vilket speglar den uppmärksamhet 
som bör läggas på respektive område (Hakvoort 2015, ss. 38-39). 
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Figur 1. Cohens konfliktpyramid 
 
Figur 1 illustrerar Cohens konfliktpyramid utifrån de fyra olika nivåerna. Det största området 
är placerat längst ned i basen på pyramiden och fokus ligger på att förebygga. Det kan innebära 
att man lär barnen om demokrati, värdegrund, etik, moral samt respekt för sina medmänniskor. 
Den något mindre andra nivån kallas för ”hantering” och med det menar Cohen att konflikten 
ska hanteras på ett konstruktivt sätt så att den kan bidra till utveckling av verksamheten och 
individerna. Den tredje nivån som är näst minst kallar Cohen för ”hjälp” och det innebär att det 
ibland kan bli svårt för de inblandade parterna att själva lösa konflikten. Då kan det behövas 
hjälp av en opartisk medlare. Den fjärde och sista nivån som utgör toppen av pyramiden kallas 
för ”stopp”. Med stopp menar Cohen inte att konflikten ska stoppas. Här är det beteendet i 
konflikten ska stoppas. Detta exemplifieras som när någon blir aggressiv eller frångår reglerna, 
vilket gör konflikten konstruktiv. Då måste en vuxen gå in och avbryta beteendet och förklara 
vad som är tillåtet eller inte. Cohen menar att det är viktigt att se alla nivåerna samtidigt och att 
det inte går att hoppa över någon nivå (Hakvoort 2015, ss. 39-40).   
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METOD 
I följande avsnitt redogörs för metod samt hur insamling av data har gått till väga kopplat till 
studiens syfte att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och arbetet 
med detta. Vidare beskrivs urval samt de etiska ställningstaganden såväl som tillförlitlighet, 
trovärdighet och giltighet. 

Kvalitativ metod genom intervju 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och 
arbetet med detta. För att söka svar på syftet valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. 
Enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 260) finns det två verktyg som man vanligtvis använder 
sig av vid en kvalitativ studie, det är intervjuer samt observationer. Vid kvalitativ intervju bör 
man under arbetets gång ha god disciplin, kreativitet samt vidhålla en god arbetsmoral. Med 
hjälp av dessa aspekter blir det lättare att få fram ett trovärdigt och användbart resultat menar 
Fejes och Thornberg. Bryman (2011, s. 272) menar att kvalitativ metod eftersträvar information 
om, i vårt fall, förskollärarnas agerande och deras egna tankar samt idéer kring ämnet. Av den 
anledningen ansågs intervju av förskollärare bäst lämpad till studien, eftersom det utifrån vårt 
syfte är önskvärt att få fram deras syn på konflikter och konflikthantering. Om vi varit 
intresserade av förskollärarnas handlingar i en specifik situation så hade vi valt observation som 
verktyg till vår studie.  
 
Enligt Bryman (2011, ss. 206-207) går det att dela upp intervjuformen i strukturerade, 
ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjuformen är inte 
tillräckligt uppstyrd utan kan ses som en diskussion kring ett specifikt ämne där intervjuaren 
ställer öppna frågor samt eventuella följdfrågor med hjälp av en intervjuguide. Den 
strukturerade intervjun är helt uppstyrd av ett så kallat intervjuschema och frågorna ställs i 
förhand till utvalda personer. Den semistrukturerade intervjuformen är mitt emellan den 
strukturerade och ostrukturerade. Frågorna är förutbestämda, men ställs mera allmänt och i en 
mer oregelbunden ordning än den strukturerade. Här finns även möjlighet till följdfrågor. Efter 
att ha läst om de olika intervjuformerna valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer, då 
vi ansåg denna form som mest lämpad till studiens syfte och frågeställningar. Enligt Fejes och 
Thornberg (2015, ss. 151-152) ska frågorna som ställs vara av öppen karaktär och ska inte ge 
möjlighet till ja och nej svar, detta för att man som intervjuare vill höra respondenternas egna 
ord och resonemang. Det är viktigt att respondenterna känner sig bekväma i intervjusituationen, 
där av är det bra att anpassa språket efter respondenterna och att man etablerar en god kontakt. 
Det är betydelsefullt att välja en lugn plats för intervjun samt att den görs vi ett bra tillfälle på 
dagen, då man vill undvika avbrott i intervjun samt att man inte vill att respondenten ska känna 
sig stressad. Den strukturerade intervjuformen anses inte vara lika användbar som de andra två 
när det kommer till den kvalitativa metoden, då den i större utsträckning används vid 
kvantitativa intervjumetoder. Av den anledningen valdes den strukturerade intervjuformen bort. 
Arnqvist (2014, s. 107) förklarar att en kvantitativ studie avser att undersöka något med hjälp 
av siffror och mätningar. En kvantitativ studie kan exemplifieras som en statistisk redogörelse 
för hur ofta ett visst fenomen förekommer. Eftersom vårt syfte inte eftersträvar att belysa hur 
ofta förskollärare förehåller sig till konflikter och konflikthantering i förskolan valdes den 
kvantitativa metoden bort och vi valde således kvalitativ metod. Enligt Fejes och Thornberg 
(2015, ss. 151-152) är en kvalitativ intervju relativt tidskrävande. För att dokumentera intervjun 
kan man med fördel använda sig av någon ljudupptagningsutrustning för att inte gå miste om 
betydande information. Om man enbart skriver ner det som sägs under intervjun kan det vara 
svårt att hinna med och det kan upplevas störande för respondenten om den måste stanna upp 
och vänta eller till och med behöva upprepa det som sades. Det insamlade materialet ska senare 
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transkriberas, skrivas ned ordagrant, för att sedan analyseras. Denna process är tidskrävande då 
det blir mycket data ifrån den inspelade intervju som ska skrivas ned samt att det blir mycket 
data som ska kodas. Vårt insamlade material sattes sedan i relation till den sociokulturella 
teorin, samt Cohens konfliktpyramid, med intentionen att åskådliggöra vikten av 
förskollärarnas närvaro med barnen i socialt samspel med utgångspunkt i konflikthantering.  

Urval 

Urvalsgruppen som medverkar i studien är utbildade förskollärare. De arbetar på tre olika 
förskolor belägna i södra Sverige. De är i åldrarna mellan 30 och 55 år, samtliga har varit 
verksamma förskollärare mellan 5 till 30 års tid och de arbetar på 2 till 6 årsavdelningar. I 
förberedelserna innan intervjuerna lämnades ett missivbrev (se Bilaga 1) ut till samtliga 
förskollärare och deras förskolechefer med information kring intervjuernas syfte. Av de 
tillfrågade förskollärarna var det 10 stycken som valde att tacka ja till att delta i intervjuerna. 
Strategiskt valdes sedan 6 förskollärare ut att delta. Eftersom vi hade relativt kort om tid hann 
vi inte genomföra alla 10 intervjuerna och fick därför göra ett målinriktaturval där 6 
förskollärare valdes ut. Bryman (2011, s. 434) menar att ett så kallat målinriktat urval är när 
forskaren gör sina urval beroende på vilka personer som är relevant utifrån studiens syfte, valet 
av personer väljs inte på ett slumpmässigt sätt. Om det fanns två förskollärare som var lika 
gamla valdes bara en av dessa ut för att få en så bred spridning av ålder som möjligt. Vi tog 
även hänsyn till förskollärarnas arbetslivserfarenhet där vi prefererade olika längd på 
respondenternas verksamma tid i förskolan för att få så varierade svar som möjligt. Dessa 
olikheter och skillnader är något som vi inte valt att gå in djupare på och har således ingen 
avgörande roll för studiens resultat. Den största påverkansfaktorn till vårt urval har varit 
tidsaspekten, något som Bryman (2011, ss. 190-191) menar påverkar urvalets storlek.  

Genomförande 

Med utgångspunkt i studiens syfte att synliggöra förskollärares perspektiv på konflikthantering 
mellan barn i förskolan formulerades tio intervjufrågor (se Bilaga 2) med intentionen att söka 
svar till studiens frågeställningar. Därefter utformades ett missivbrev (se Bilaga 1) som i god 
tid före intervjuerna skickades ut för att informera respondenterna om studiens syfte, samt de 
etiska principerna som kommer att följas under hela undersökningens gång. Intervjuerna ägde 
rum utanför ordinarie arbetstid under tre dagar, detta för att respondenterna skulle kunna 
genomföra intervjuerna utan att bli störda eller känna stress över att behöva återgå till arbetet. 
Intervjuerna som genomförts har dokumenterats via ljudupptagning med mobiltelefon för att 
kunna lyssna på svaren flera gånger för att på så vis inte gå miste om värdefull information. 
Anteckningar har även använts för att få med sådant som ansiktsuttryck, gester och annat som 
inte hörs på ljudupptagningarna men som ändå kan vara av vikt. Frågeställningarna som ställts 
till respondenterna har de tidigare inte fått ta del utav, vilket resulterar i att de inte har förberett 
sina svar och på så vis inte kunnat försköna dem. Resultatet av detta blir att svaren utfaller mer 
spontana och ärliga. Frågeställningarna som användes handlar om förskollärares uppfattningar 
kring konflikthantering i förskolan. Respondenterna informerades om att de skulle få svara på 
tio frågor med eventuella följdfrågor om det anses nödvändigt samt att intervjun kommer att ta 
runt 30-40 minuter. Respondenterna meddelades att de när som helst kunde välja att avbryta 
intervjun. De informeras även om att de kommer att vara anonyma och att deras namn förblir 
fingerade i resten av arbetet  

Forskningsetik  

I studien har det tagits hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna. Nedan redogörs för vad 
Löfdahl (2014, ss. 36-42) menar med informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
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konfidentialitetskravet, samt hur dessa har ingått i studiens genomförande. Alla respondenter 
som deltog eller som på något sätt berördes av studien, informerades om forskningen genom ett 
missivbrev (se Bilaga 1) där studiens syfte, upplägg och genomförande konkretiserades, detta 
uppfyller kravet på information. Samtliga individer som deltagit har lämnat sitt samtycke till 
studien. De som inte ville delta har lämnats utanför forskningen. Respondenterna fick i början 
av studien information om att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande vid intervjuerna. 
Detta kopplas till kravet på samtycke. Utöver samtyckeskravet så har förskollärarna, både 
muntligen och skriftligt, informerats om att deras deltagande i studien anonymiserats så att 
deras medverkan inte kan härledas till varken dem själva eller till deras arbetsplats. Detta 
benämns som konfidentialitetskravet, alla uppgifter i studien framställs med fingerade 
uppgifter. I samband med detta redogjordes för nyttjandekravet, där de medverkande 
uppmärksammades på att den insamlade datan endast kommer användas i studiens syfte.  För 
att få så sanningsenliga svar som möjligt beslutades att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg. 
Detta eftersom Bryman (2011 s. 132) menar att om förskollärarna i förväg vet att de kommer 
att behöva svara på frågor kring deras förhållningssätt om ett visst ämne, kan de prata ihop sig 
så att arbetslaget startar på en gemensam grund. Detta skulle kunna bidra till att den ‘’riktiga’’ 
verksamheten inte synliggörs genom intervjuerna, detta i sin tur riskerar undersökningens 
kvalitét. I syfte att främja konfidentialitet framställs förskollärarna med fingerade namn. 

Tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet    

I kvalitativ forskning är det viktigt att vara noggrann och kritisk (Fejes och Thornberg 2015, s. 
261). Genom att förhålla sig till begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet menar 
Fejes och Thornberg att forskare bedriver ett kritiskt förhållningssätt kring sin studie. 
Tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet framställs som centrala begrepp inom kvalitativa 
studier. Begreppen syftar till att synliggöra hur tillförlitlig och trovärdig studien är samt på 
vilket sätt det framkomna resultatet är relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa 
begrepp kopplas samman med datainsamlingen och tillvägagångssättet att bedriva forskning. 
Precis likt Fejes och Thornberg hävdar Bryman (2011, s. 354) att tillförlitligheten och 
trovärdigheten i en studie handlar om datainsamlingens relevans kopplat till syftet, alltså hur 
pass väl det framkomna materialet från datainsamlingen stämmer överens med det som avses 
undersökas. I vår studie, då syftet var att synliggöra förskollärares syn på konflikter och 
konflikthantering och arbetet med detta, valdes kvalitativ metod genom intervjuer. 
Förskollärarna som valdes ut handplockades i ett så kallat målinriktat urval för att få så god 
spridning som möjligt (Bryman 2011, s. 392). Trots en bra spridning av förskollärare så är 
antalet förskollärare som deltar i studien för få för att man ska kunna generalisera resultatet till 
att alla förskollärare i Sverige ser på konflikthanteringen i förskolan likt våra respondenter. En 
kvalitativ metod är svårare att generalisera än en kvantitativ metod då den kvalitativa har fler 
vinklar och gråzoner (Bryman 2011, s. 392). Kravet på tillförlitlighet innebär att intervjuaren 
ska informera respondenterna om på vilket sätt de forskningsetiska principerna kommer följas 
under studiens gång (Trost 2010, s. 134). Vi informerade respondenterna kring de etiska 
principerna i missivbrevet som delades ut innan intervjuerna. Tillförlitligheten påverkas även 
av frågeställningarnas relevans kopplat till syftet under intervjuerna, detta för att den insamlade 
datan ska vara så användbar och av så hög kvalitet som möjligt (Roos 2014, ss. 53-55). Av den 
anledningen har det varit en prioritet i studien att utforma frågeställningar som kan besvara 
studiens syfte. En annan betydelsefull aspekt har varit att genomföra studien på ett noggrant 
sätt och att inte ha några förutfattade meningar, då Fejes och Thornberg (2015, s. 259) menar 
att tillförlitligheten och trovärdigheten i ett forskningsarbete kan hänvisas till hur noggrann och 
uppstrukturerad man har varit. Med giltighet menas att det som är menat att undersökas är det 
som verkligen undersöks (Trost 2010, s. 133).  För att öka trovärdigheten kunde fler metoder 
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använts i studien, exempelvis observationer, i syfte att komplettera intervjuerna (Fejes & 
Thornberg 2015, s. 33).   

Analys och bearbetning 

Efter insamlandet av data startade arbetet med att analysera och bearbeta materialet. Det 
inspelade materialet lyssnades igenom och transkriberades ner på papper. I syfte att säkerställa 
konfidentialitet och  nyttjandekravet raderades ljudupptagningsfilerna efter att transkriberingen 
var färdig. Därefter lästes texten igenom ett flertal gånger för att finna de mest lämpliga svaren 
till studiens syfte och frågeställningar. De anteckningar som togs under intervjuerna för att 
dokumentera respondenternas ansiktsuttryck och gester lästes igenom och sattes in i den 
transkriberade texten på dess rätta plats. Efter att datainsamlingen var avslutad strukturerades 
materialet efter två analysmetoder koncentrering och kategorisering, vilka beskrivs av Fejes 
och Thornberg (2009, s. 33). Koncentrering betyder att man skiljer intressant fakta från bruset 
som inte tillför något till undersökningen. Med kategorisering menas att man sätter in 
anteckningarna i olika kategorier för att enklare kunna se skillnader och likheter. 
Kategoriseringen av relevant information ansågs vara ett gynnsamt sätt att synliggöra skillnader 
och likheter i materialet på ett tydligt sätt. Genomförandet av studiens alla delar har genomförts 
av oss som är författare till denna studie. Vi har tillsammans förberett intervjufrågor samt 
genomfört intervjuer därefter analyserat och strukturerat data. Det kategoriserade materialet och 
kopplades sedan till studiens syfte och frågeställningar, med utgångspunkt i den sociokulturella 
teorin och Cohens konfliktpyramid. Nedan följer en beskrivning av den kategorisering vi 
kommit fram till med hjälp av en tabell (se Figur 2): 
 
Studiens frågeställningar  Kategorier  
Finns det någon skillnad i förskollärarnas 
syn på konflikter och i så fall vilka? 

• Konfliktsyn 

Hur resonerar förskollärarna kring arbetet 
med konflikthantering i förskolan? 

• Förskollärares uppdrag och arbete 

Hur beskriver förskollärarna sitt 
tillvägagångssätt vid konflikter mellan barn i 
förskolan? 

• Konfliktstrategier 

Figur 2. Sammanställning av frågeställningar och kategorier i tabellen ovan  
 
Figur 2. redovisar vad som framkom under intervjuerna satt i relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Utifrån varje frågeställning utformades olika underrubriker med hjälp av 
kategorisering.   
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RESULTAT 
I följande kapitel redogörs för vad som, utifrån studiens syfte och frågeställningar, framkom 
under intervjuerna. Resultatet redovisas i tre huvudrubriker baserade på studiens 
frågeställningar och analysarbetet av intervjuerna. Utifrån dessa skapades kategorier av svaren 
på intervjufrågorna.  Resultatet utgår från studiens frågeställningar: 1. Finns det någon skillnad 
i förskollärarnas syn på konflikter och i så fall vilka? 2. Hur resonerar förskollärarna kring 
arbetet med konflikthantering i förskolan? 3. Hur beskriver förskollärarna sitt tillvägagångssätt 
vid konflikter mellan barn i förskolan?  

Konfliktsyn  

Nedan klargörs för svaret på den första frågeställningen: Finns det någon skillnad i 
förskollärarnas syn på konflikter och i så fall vilka? 

Konfliktsynen skiljer sig åt  

Av de sex respondenternas svar framkom att det fanns olika uppfattningar kring vad en konflikt 
innebär samt vad de kan bero på. Följande citat redogör för en av förskollärarnas uppfattning 
kring konflikter med utgångspunkt i meningsskiljaktigheter:  
 

Carina: För mig handlar en konflikt om när det råder meningsskiljaktigheter mellan två 
barn. De har svårt att komma överens och drar inte lika. 

 
Av citatet framgår Carinas sätt att se på konflikter. Carina säger att konflikter grundar sig på 
barnens svårigheter att förstå varandras avsikter. Det framkommer dessutom att en konflikt är 
mellan två barn. Barnen har svårt att komma överens då de har olika åsikter.  
 
Följande citat beskriver en förskollärares sätt att se på konflikter som ett missförstånd i socialt 
samspel:  
 

Kajsa: Jag upplever att en konflikt kan vara när ett barn känner sig missförstådd i socialt 
samspel med ett annat barn, där det andra barnet inte alls upplever situationen som en 
konflikt. Det behöver liksom inte alltid vara att två barn träter. Barnet kan befinna sig i 
en egen konflikt. Man får inte glömma bort att varje konflikt är unik. 

 
Citatet redogör för Kajsas syn på konflikter som missförstånd mellan barn i socialt samspel 
tillsammans med andra. Till skillnad från Carina så betonar Kajsa att en konflikt kan råda inom 
ett enskilt barn och att det inte alltid behöver vara två barn i en konflikt.  
 
Citatet nedan beskriver en förskollärares tankar kring konflikter som lärande: 
 

Maja: Jag tänker att det finns ett lärande bakom varje konflikt. För varje gång barnen 
hamnar i konflikt lär de sig att hantera dem. En konflikt är inte alltid något dåligt.  

 
Av citatet framgår att Maja anser att det kan vara positivt med konflikter då hon beskriver 
konflikter som ett lär tillfälle för barnen att utveckla nya kunskaper. Av citatet framgår att det 
även kan ses som utvecklande med konflikter då barn lär sig att hantera dem.  
 
Följande citat beskriver två förskollärares syn på konflikter med utgångspunkt i olikheter och 
oliktänkande:  
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Lisa: Jag ser på konflikter som en naturlig del av barnens vardag. Jag tänker också att 
konflikter handlar om olikheter.  
 
Lotta: Jag tänker att en konflikt är hårdare än en dispyt. Det är mer än olika tankar 
mellan barnen. 
 

Citaten redogör för skillnader mellan förskollärarnas sätt att se på konflikter. Lisa hävdar att 
konflikter har att göra med olikheter och att de är ett vardagligt förekommande i barnens vardag. 
Lisa och Lotta har liknande tankar och resonemang kring konflikter och att dessa handlar om 
olikheter. Däremot förklarar Lotta att en konflikt är något som gått ett steg längre, det är mer 
än oliktänkande. Lotta säger att konflikter är värre än en dispyt.  
 
Citaten nedan beskriver en förskollärares resonemang kring konflikter med utgångspunkt i 
kommunikation:  
 

Anna: Jag upplever att en konflikt kan vara när barnen inte når ut till varandra, 
exempelvis när kommunikationen mellan dem brister. Barnen har svårt att förstå 
varandras avsikter.  

 
Citatet redogör för Annas syn på konflikter där hon för resonemang kring konflikter med 
utgångspunkt i kommunikation mellan barnen. Anna berättar att barnen inte har lätt att dra lika 
när de inte kan förstå varandras intentioner. Hon säger att orsaken till detta är bristande 
kommunikation.   
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förskollärarna har olika syn på konflikter. Under 
intervjuerna framkom att konflikter kan ses som meningsskiljaktigheter mellan två barn där 
olika åsikter kan leda till osämja, men att en konflikt även kan råda inom ett enskilt barn. En 
konflikt beskrevs som olikheter mellan barn, där barnens olika tankar och avsikter låg i fokus. 
Det framgick dessutom att konflikter beskrevs som bristande kommunikationsförmåga samt att 
konflikter sågs som missförstånd mellan barn i socialt samspel. Slutligen beskrevs konflikter 
som ett lärande, där barnen i varje konfliktsituation tillägnar sig kunskaper i konflikthantering.   

Förskollärares uppdrag och arbete  

Nedan redogörs för svaren på den andra frågeställningen: Hur resonerar förskollärarna kring 
arbetet med konflikthantering i förskolan? 

Trygghet, samsyn och värdegrundens betydelse 

En av förskollärarna diskuterar vikten av att känna sin egen barngrupp i syfte att främja 
konflikthantering. Följande citat redogör för en förskollärares resonemang kring arbetet med 
konflikthantering med utgångspunkt i trygghet: 
 

Maja: Det tar lite tid att få ihop en barngrupp. Barnen ska känna sig trygga med varandra 
och framförallt med oss pedagoger. När barnen känner sig trygga upplever jag att de 
oftast kommer överens med varandra och att de till och med kan reda ut en konflikt på 
egen hand. Ett sätt att jobba med konflikthantering, tänker jag, är att få en trygg 
barngrupp helt enkelt.   

 
Citatet redogör för Majas utsagor angående hennes resonemang kring arbetet med 
konflikthantering. Maja beskriver vikten av att barnen ska känna trygghet. Hon beskriver sin 
upplevelse om att trygghet bidrar till att barnen i vissa fall klarar av att reda ut konflikter på 
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egen hand utan förskollärarnas hjälp. Maja berättar dessutom att barnen kommer överens om 
de känner trygghet i gruppen. Maja resonerar kring att arbetet med att få en trygg barngrupp är 
ett sätt att arbeta med konflikthantering.  
 
Följande citat beskriver två förskollärares resonemang kring arbetet med konflikthantering med 
fokus på förskolans värdegrundsarbete:  
 

Carina: Jag vill gärna att barnen ska få förståelse för sina medmänniskor, men också oss 
som jobbar i förskolan. Att vi alla är lika mycket värda trots våra olikheter och att man 
får vara olika och tycka olika. Att vi ska respektera varandra. Det blir ofta väldigt 
intressanta samtal i barngruppen om våra olikheter. Detta, tänker jag, också bidrar till 
att konflikter kan hanteras utifrån ett objektivt sätt, eftersom man redan har förståelsen 
för att man kan och får tycka olika. 
 
Kajsa: Vi får inte glömma att alla barn kommer med olika erfarenheter i ryggsäcken, så 
som uppfostran. Detta kan sedan i sin tur påverka konflikthanteringen tänker jag. Barn 
gör alltid så gott de kan. Det är viktigt för mig att vara medveten om detta så att barnen 
bemöts på ett riktigt sätt. Detta är också ett värdegrundsarbete där vi på förskolan visar 
respekt för skillnader mellan barnen./…/Vi ska fungera som förebilder för barnen och 
föregå med gott exempel på hur man är en bra kompis. 

 
Citaten ovan redogör för förskollärarnas resonemang kring arbetet med konflikthantering med 
utgångspunkt i värdegrundsarbetet. Carina för ett resonemang kring arbetet med att få barnen 
att förstå varandras olikheter samt hur dessa olikheter i kombination med respekt för andra 
människor synliggörs i samtal med barngruppen. Hon säger att dessa samtal bidrar till 
konflikthantering, då barnen sedan tidigare har varit delaktiga i samtal kring förståelse för andra 
människors olikheter och respekt. Kajsa beskriver likt Carina vikten av att visa respekt för 
varandra i sitt resonemang kring konflikthantering. Kajsa påtalar vikten av förskolans 
värdegrundsarbete där det framställs viktigt att visa respekt för barnens tidigare erfarenheter 
och att dessa kan påverka barnens sätt att hantera konflikter. Kajsa berättar att barnen har olika 
förkunskaper när de kommer till förskolan och att det är viktigt att förskollärarna tar hänsyn till 
dessa i arbetet med konflikthantering tillsammans med barnen. Kajsa säger att det är viktigt att 
bemöta barnen utifrån deras tidigare erfarenheter. Avslutningsvis förklarar Kajsa att 
förskollärarna ska fungera som goda förebilder för barnen att följa.  
 
Följande citat beskriver en förskollärares resonemang kring arbetet med konflikthantering där 
vikten läggs vid en gemensam grundsyn i arbetslaget:  
 

Carina: Det är viktigt att jag och mina kollegor i arbetslaget har samma grundsyn, att vi 
delar regler och normer. Säger jag en sak och min kollega en annan blir barnen 
förvirrade. 

 
Citaten ovan visar Carinas resonemang kring vikten av att förskollärare delar en gemensam 
grundsyn. En grundsyn som innefattar förskollärarnas normer och regler och som enligt Carinas 
utsaga ska delas av samtliga i arbetslaget i syfte att inte förvirra barnen.  

Lärande  

Citatet nedan beskriver en förskollärares resonemang kring arbetet med konflikthantering som 
ett lärande för framtiden:  
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Lisa: Konflikter är inte alltid negativt utan kan också ses som ett lärande de kan ha nytta 
av i framtiden. Jag ser det därför som ett viktigt arbete med konflikthantering. Det ingår 
i det pedagogiska uppdraget att barnen ska få prova på att lösa konflikter i förskolan. 
Barn behöver hamna i konflikter för att kunna lära sig hur man inte ska hamna i liknande 
konflikt igen. Jag tror att barn behöver känna att jag finns där som ett stöd om en 
situation dyker upp. Ibland löser de konflikten själva, bara de vet att jag finns om de 
behöver mig. 

 
Av citatet framgår Lisas resonemang kring konflikthantering i förskolan med utgångspunkt i 
att konflikter ses som ett lärande. Lisa betonar att arbetet med konflikthantering är viktigt då 
konflikter kan ses som ett lärande som barnen kan ha nytta av i framtiden. Lisa förklarar att det 
i förskollärares uppdrag ingår att barn ska få lösa konflikter i förskolan. Lisa beskriver vikten 
av en stödjande förskollärare som ska finnas tillgänglig för barnen när de löser konflikter.  
 
Följande citat beskriver en förskollärares resonemang kring konflikthantering med fokus på att 
stödja barnen inför framtiden med hjälp av konflikthantering: 
 

Maja: Jag vill ha med mig barnen i konflikthanteringen. Rusta dem, för det de kommer 
möta i framtiden. Ge dem verktyg för att lyckas hantera och lösa konflikter.  

 
Citatet redogör för Majas resonemang kring att få med sig barnen i konflikthantering. Maja 
berättar att hon vill att barnen ska stödjas och ges verktyg inför framtiden för att kunna hantera 
och lösa konflikter. 

Struktur, planering och stressförebyggande arbete 

Följande citat redogör för förskollärares resonemang kring konflikthantering med fokus på hur 
struktur, planering och förebyggande arbete:  
 

Lotta: Mina tankar kring konflikthantering handlar mycket om det förebyggande arbetet 
för att främja en miljö där barnen ska känna sig trygga. Struktur är a och o. Vi 
förskollärare ska ha planerat hur arbetet ska vara upplagt för hur barnen ska kunna 
lyckas att inte hamna i onödiga konflikter. Här tänker jag övergångar mellan olika 
aktiviteter, hur miljön ser ut och hur dagsplaneringen ser ut. Detta är ett fåtal exempel 
på situationer där vi måste arbeta förebyggande för att barnen inte ska hamna i onödiga 
konflikter. Men ni vet lika väl som jag, att vi i verkligheten är påverkade av antalet barn, 
personaltäthet och att lokalerna inte alltid är designade för en förskoleverksamhet. Om 
dagsplaneringen faller så bäddar man för fler konflikter. 

 
Ovanstående citat synliggör Lottas resonemang kring arbetet med konflikthantering med 
utgångspunkt i förebyggande arbete genom struktur och planering. Lotta betonar att hennes syn 
på konflikthantering till stor del handlar om struktur och planering, något som hon benämner 
som ett förebyggande arbete. Lotta förklarar att verksamhetens struktur och planering ligger på 
förskollärarnas ansvar samt att det finns risk för att barnen hamnar i onödiga konflikter om 
dagsplaneringen inte följs.   
 
Följande citat redogör för två förskollärares resonemang kring arbetet med konflikthantering 
med utgångspunkt i stress samt vilka förebyggande åtgärder som görs för att motverka stress.  
 

Lotta: Jag kan känna mig stressad vid stora samlingar där barnen sitter tätt och börjar 
bråka med varandra. Av den anledningen har vi valt att dela upp barnen i två mindre 
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grupper så vi känner att vi har tid till att möta och se varje barn under exempelvis 
samlingar. Vi förebygger samtidigt att onödiga konflikter uppstår. Detta gör vi genom 
att ha gott om tid. Annars är det lätt att på grund av tidsbrist, hamna i fel mönster där vi 
exempelvis måste höja rösten för att få barnen att lyssna och att vi måste hitta på snabba 
lösningar istället för att gå till botten med problemet. 
 
Anna: Även om vi önskar så kan vi pedagoger inte vara på alla platser samtidigt. Vi har 
haft problem med att många barn lätt hamnar i konflikt när vi pedagoger inte är 
närvarande. Detta leder till stress för såväl barn och oss. Vi har därför sett över vår 
planering och försöker i så stor mån det går att ha en pedagog i varje rum. 

 
Ovanstående citat redogör för förskollärarnas resonemang kring arbetet med konflikthantering 
med betoning på stress och stressförebyggande åtgärder. Lotta berättar att hon upplever att 
stress kan få förskollärarna att hamna i fel mönster där de genom att höja rösten försöker få 
barnen att lyssna på dem, utan att gå in på djupet på problemen, måste reda ut situationer genom 
snabba lösningar. Lotta beskriver att hon och hennes kollegor förebygger stress genom att dela 
in barnen i mindre grupper. Anna anser att stress, både hos barn och förskollärare, uppkommer 
när barnen vistas ensamma. För att förebygga stressade situationer har planeringen setts över 
för att kunna ha en förskollärare i varje rum där barnen befinner sig.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förskollärarna har olika resonemang kring arbetet 
med konflikthantering i förskolan. Det framkommer att resonemangen kring arbetet med 
konflikthantering i förskolan bland annat handlar om trygghet då detta bidrar till att barnen 
oftare kommer överens med varandra. Det framkommer dessutom att värdegrundsarbetet och 
den gemensamma grundsynen är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid konflikthantering. 
Värdegrundsarbetet handlar om respekt för alla barns olikheter och den gemensamma 
grundsynen framhävs som en viktig aspekt för att synliggöra normer och regler. Förebyggande 
arbete genom struktur och planering förekom i vissa resonemang kring arbetet med 
konflikthantering. Förskollärarna betonar att ett förebyggande arbete kan ses som en form av 
konflikthantering. Förskollärarna hävdar dessutom att de ska fungera som goda förebilder för 
barnen att följa. Av intervjuerna framkom att stress påverkar både barn och förskollärare och 
att förebyggande åtgärder även här kan ses som ett sätt att hantera konflikter. Det framgick att 
en del förskollärare även för resonemang kring konflikthantering som lärande för framtiden.   

Konflikthanteringsstrategier  

Följande avsnitt redogör för svaren på frågeställningen: Hur beskriver förskollärarna sitt 
tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen i förskolan? 

Arbetet med kommunikation och empati 

Av intervjuerna framkom att flera av förskollärarna belyser vikten av att kommunikation och 
empati vävs samman i tillvägagångssättet vid konflikter mellan barnen. Det framkommer 
dessutom att förskollärarna vill föra en dialog med de inblandade barnen och att barnen 
sinsemellan ska kunna samspela. Följande citat beskriver förskollärarnas utsagor kring deras 
tillvägagångssätt vid konflikter mellan barn med utgångspunkt i kommunikation och empati:  
 

Carina: Jag brukar för det mesta vilja prata med barnen för att höra bådas syn på 
konflikten. Därefter brukar jag försöka få dem att förstå varandras syn på det hela. Målet 
med det är att de alltid ska förstå varandra och bli vänner igen./…/Det är viktigt för mig 
att reda ut situationen så att barnen förstår varför det har hänt, det är ett viktigt lärande 
för framtiden att man lär sig se olikheter hos varandra och se in i andras perspektiv. 
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Kajsa: Jag försöker alltid fråga barnen hur de upplevde konflikten och be dem berätta 
hur konflikten fick dem att känna. Det är viktigt att lyssna på vad barnen har att säga. 
Att kommunicera är viktigt för att kunna komma vidare i konflikten och göra alla parter 
delaktiga. Jag vill att barnen ska förstå varandra och hur deras agerande får 
konsekvenser. Här uppmuntrar jag ofta barnen att berätta hur de känner. Det är viktigt 
att fråga barnen hur de vill att konflikten ska lösas så att inte jag som pedagog 
bestämmer över konflikten.  

 
Ovanstående citat redogör för förskollärarnas tillvägagångssätt vid konflikter mellan barn med 
fokus på kommunikation och empati. Carina berättar att hon vill kommunicera med barnen för 
att låta båda parter få berätta sin syn på konfliktsituationen. Efter det försöker hon få barnen att 
begripa det andra barnets intentioner i syfte att barnen ska förstå varandra. Carina förklarar att 
barnens förståelse för varandras olikheter är ett viktigt lärande för framtiden. Kajsa anser att 
hon försöker kommunicera med barnen för att skapa förståelse för hur de upplevde 
konfliktsituationen. Kajsa förklarar att kommunikation är en viktig del i att kunna göra barnen 
delaktiga i konflikten. Precis likt Carina hävdar Kajsa att hon eftersträvar att barnen ska förstå 
varandra och att deras handlingar får konsekvenser. Kajsa avslutar med att förtydliga vikten av 
att barnen ska få lösa konflikten istället för att hon som förskollärare går in och tar över 
konflikten för barnen.  
 
Nedanstående citat beskriver att en förskollärare försöker se till konfliktens helhet samt att hon 
med hjälp av kommunikation försöker skapa möjligheter för barnen att lösa konflikten själva. 
 

Lisa: Det är viktigt att se till konfliktens alla delar för att kunna vårda den på ett positivt 
sätt för alla inblandade. Att kunna kommunicera och samspela i konflikten är en 
förutsättning för en konstruktiv och givande process. Att vara en närvarande pedagog 
som hjälper barnen när det behövs. Ibland krävs det att man kliver in i diskussionen 
mellan barnen om den spårar ur. 

 
Citaten ovan beskriver förskollärarens tillvägagångssätt vid konflikthantering mellan barnen i 
förskolan. Lisa säger att det är viktigt att se konfliktens helhet för att alla inblandade. Lisa 
beskriver att samspel och kommunikation ses som en förutsättning för en konstruktiv 
konflikthantering. Förskollärarens närvaro vid konflikter förklaras av Lisa som ett viktigt stöd 
för barnen när de hamnar i konfliktsituationer.  

Material och förebyggande metoder  

Litteratur  

Av intervjuerna framgick att förskollärarna använder sig av någon form av material som 
förebyggande metod för att hjälpa barnen att hantera konflikter. Följande citat beskriver 
förskollärarnas olika strategier och tillvägagångssätt vid konflikter med utgångspunkt i 
litteratur: 
 

Maja: Hos oss är ’’de tio små kompisböckerna’’ en naturlig del av barnens vardag då vi 
medvetet använder dessa som ett tillvägagångssätt att hantera konflikter mellan barnen. 
Vid konflikter återkopplar vi till böckerna och frågar barnen vad som står där i. Syftet 
är att barnen ska reflektera tillsammans och komma med egna tankar och idéer om hur 
man kan lösa enklare konflikter i vardagen. 
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Lisa: Vi utgår ifrån ’’Snick och Snack’’ där barnen får möjlighet att diskutera kring hur 
man bland annat går tillväga för att lösa konflikter. Det handlar mycket om demokrati, 
rättvisa och värdegrund samt hur man lär sig att vara en bra kompis. 

 
Ovanstående citat beskriver förskollärarnas tillvägagångssätt vid konflikter mellan barn i 
förskolan. Maja berättar att hennes arbetslag använder sig av en specifik form av litteratur som 
ett sätt att hantera konflikter mellan barnen. Maja förklarar att förskollärarna återkopplar till 
litteraturen när barnen hamnar i konflikter med intentionen att barnen tillsammans ska komma 
på lösningar kring hur man kan hantera konflikter. Precis likt Maja berättar Lisa att hennes 
arbetslag utgår från en viss litteratur som handlar om värdegrund, rättvisa och demokrati samt 
hur man lär sig att vara en bra vän. Lisa förklarar att barnen får möjlighet att kommunicera med 
varandra kring hur man kan lösa en konflikt.  

Skådespel 

Följande citat redogör för hur en förskollärare använder sig av skådespel som ett 
tillvägagångssätt att arbeta med konflikthantering:  
 

Kajsa: Ibland brukar vi förskollärare och övriga medarbetare i arbetslaget genomföra ett 
skådespeleri som underlag till konflikter. Där vi exempelvis kan illustrera en konflikt. 
Här får barnen möjlighet att tillsammans delta genom att påverka den påhittade 
konflikten. Här växer intressanta samtal fram, barnen får en förståelse för hur man kan 
sätta sig in i andras perspektiv. Ofta vet barnen när vi agerar ”fel” och stoppar då oss. 
Det är lätt för barnen att se vad som är rätt och fel när de står utanför konflikten, men 
när de väl själva är i en konflikt är det svårare för dem. Då är det bra att vi kan koppla 
vad som hände till ett skådespeleri. 

 
Ovanstående citat redogör för en förskollärares tillvägagångssätt vid konflikter mellan barn i 
förskolan. Kajsa berättar att hon och hennes arbetslag använder sig av olika skådespel som ett 
sätt att hantera konflikter mellan barnen. Kajsa förklarar att skådespelen handlar om konflikter. 
Barnen får tillsammans delta och påverka skådespelet. Kajsa säger att de samtal som kommer 
fram under skådespelen ger barnen en förståelse för hur man kan sätta sig in i andras perspektiv. 
Kajsa hävdar att barnen vet om när förskollärarna agerar på ett felaktigt sätt och går då in och 
stoppar deras beteende. Kajsa betonar att hon kan återkoppla till skådespelen när hon bemöter 
barnen i konfliktsituationer med intentionen att få barnen att förstå situationen.   
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förskollärarna beskriver olika tillvägagångssätt att 
bemöta barnen i konflikter. Förskollärarna betonar vikten av kommunikation och empati som 
centrala aspekter vid tillvägagångssättet vid konflikthantering mellan barn. Det framkom 
dessutom att några förskollärare använde sig av någon form av material som utgångspunkt för 
konflikthantering. Dessa material kan ses som både förebyggande metoder, men också som 
direkta åtgärder vid konfliktsituationer. Även här betonades vikten av kommunikation och 
empati i kombination med de olika materialen.  

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan förskollärarnas upplevelser kring vad som anses 
vara en konflikt. Det framkommer att en konflikt kan ses som ett förhållande där två parter står 
emot varandra med olika åsikter, men att en konflikt även kan råda inom en enskild individ. 
Det framkommer dessutom att vissa förskollärare ser konflikter som ett lärande. Även 
resonemangen kring arbetet med konflikthantering hos förskollärarna såg olika ut. Det framkom 
att det är viktigt att förskollärarna delar samma grundsyn där normer och regler är centrala 



 

22 
 

begrepp. Flera förskollärare belyser vikten av värdegrundsarbetet och betonar förskollärarens 
roll vid arbetet med konflikthantering i förskolan. De belyser dessutom att olika relationer har 
en stor inverkan på hur man kan bemöta varje barn i konflikter. Det framkom dessutom att 
trygghet anses påverka konflikter och konflikthantering på olika sätt. Flera av förskollärarna 
vidhåller vid att arbetet med konflikthantering är viktigt för att barnen ska kunna lära sig något 
och kunna tillämpa det senare i livet. I förskollärarnas utsagor kring tillvägagångssättet vid 
konflikter mellan barnen i förskolan framstod kommunikation och empati som två viktiga 
nyckelbegrepp. Det framkom dessutom att många förskollärare mer eller mindre använde sig 
av någon form av material och tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen. Detta 
exemplifierades som böcker och skådespeleri. Kommunikation belystes som en betydelsefull 
aspekt vid användandet av de olika materialen, där även empati och socialt samspel beskrevs 
ingå i tillvägagångssättet.  
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning samt den teoretiska 
utgångspunkten, kopplat till studiens syfte att synliggöra förskollärares syn på konflikter och 
konflikthantering och arbetet med detta. Slutligen förs en diskussion kring den valda metoden, 
vilka konsekvenser som kan dras från studien samt vad som hade varit intressant att forska 
vidare kring.   

Resultatdiskussion 

Under följande rubriker beskrivs vad som framkommit under resultatdelen kopplat till tidigare 
redogörelser samt studiens syfte och frågeställningar.  

Konfliktsyn 

Resultatet påvisar skillnader i förskollärarnas sätt att se på konflikter samt uppfattningen kring 
vad en konflikt innebär. Utifrån resultatet kan vi med säkerhet framhäva att begreppet konflikt 
har olika innebörder och att inställningen till vad en konflikt är skiljer sig åt mellan 
förskollärarna. Vårt resultat påvisar dessutom att synen på konflikter påverkar förskollärarnas 
sätt att hantera konflikter. Av intervjuerna framkom att majoriteten av förskollärarna ser en 
konflikt på liknande sätt som bland annat Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s. 110) som 
beskriver en konflikt som en sammanstötning mellan två individer där dessa har svårt att 
komma överens på grund av meningsskiljaktigheter och olika åsikter. Dessa tankar delas 
dessutom av Broadhead (2009, s. 107) som hävdar att en konflikt uppstår i ett socialt samspel 
med flera individer och viljor. Förskollärarna hävdar att en konflikt mellan barnen oftast kan 
vara att barnen inte kan dra lika. Vissa förskollärare ser konflikter som ett resultat av bristande 
kommunikationsförmåga. Förskollärarnas tankar kring kommunikationsförmågans betydelse är 
i linje med Öhmans (2003, s. 229) tankar kring konflikters ursprung, som menar att 
kommunikationsförmågan i kombination med den sociala kompetensen ofta ligger till grund 
för konflikter. Det framkom dessutom att förskollärarna ansåg att konflikter är en del av barns 
vardag, något som Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s. 110) håller med om då de anser att 
det är en naturlig del av interaktion mellan barnen på förskolan. En del förskollärare menade 
att konflikter upplevs som missförstånd, andra hävdade att konflikter var betydligt värre än så. 
Att förskollärarna har olika syn på konflikter är inte konstigt. Hakvoort (2011, s. 27) förklarar 
att människor skiljer sig från varandra i många olika avseenden och att dessa olikheter ligger 
till grund för hur konflikter skapas. Vi hävdar att förskollärarnas olikheter även ligger till grund 
för deras inställning och hur de ser på konflikter. I detta sammanhang framhäver Maltén (1998, 
ss. 151-153) att inställningen till vad en konflikt innebär återspeglar människans sätt att se på 
konflikter som lärande eller inte. En del förskollärare ser konflikter som ett lärande för 
framtiden, en uppfattning som delas av Maltén som redogör för att konflikter bär på ett lärande 
för barnens framtida utveckling. Precis likt Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011, s. 44) 
är vi övertygande om att konflikter bidrar till en positiv förändring. 
 
Den utmärkande betydelsen av denna resultatdel är att förskollärarna har olika syn på vad en 
konflikt innebär samt att deras uppfattningar och inställningar kring konflikter skiljer sig åt. En 
annan utmärkande betydelse är att vissa förskollärare ser konflikter som ett lärande, en 
uppfattning som delas av Friberg (2011, s. 53) som hävdar att konflikter kan bidra till utveckling 
och lärande.   
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Förskollärares uppdrag och arbete 

Trygghet, samsyn och värdegrundens betydelse 

Av resultatet framkommer att struktur, trygghet och samsyn är väsentliga aspekter inom 
förskollärarnas resonemang kring konflikthantering. Vi hävdar med säkerhet att en trygg miljö 
med tydlig struktur fungerar som ett förebyggande arbete mot konflikter, något som vi anser är 
en form av konflikthantering. Vår uppfattning stärks av Öhman (2003, s. 178) som förklarar att 
en trygg miljö främjar lärande och utveckling. Även Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 6-9) betonar vikten 
av att en trygg miljö bidrar till att skapa goda förutsättningar för barnen att ta till sig nya 
kunskaper, exempelvis att hantera konflikter. Förskollärarna framhäver betydelsen av samspel 
och samsyn i arbetslaget för att på bästa sätt kunna möta barnen i deras konflikter. Här kopplar 
förskollärarna in regler och normer och tankar kring hur dessa kan ses som ett sätt att hantera 
konflikter i förebyggande syfte, något som kopplas till Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 5-9) där det 
klargörs att förskolan ska vara en verksamhet där barnen möts av respekt och där alla barn ska 
involveras i upprättandet av regler. Vårt resultat framhåller att verksamhetens struktur och 
planering ligger på förskollärarnas ansvar och att om dessa inte upprätthålls, riskerar barnen att 
hamna i onödiga konflikter som inte leder till något lärande. 
 
En framträdande upptäckt i denna resultatdel är att förskollärarna i sina resonemang kring 
konflikthantering betonar vikten av att en trygg miljö med tydlig struktur kan ses som ett 
förebyggande arbete mot onödiga konflikter. Detta förebyggande arbete kopplar vi till den 
största delen i Cohens konfliktpyramid som kallas just det förebyggande arbetet. Det innebär 
att man bygger upp en stöttande verksamhet som därefter mynnar ut i en trygg miljö för barnen. 
En del av arbetet är ”effektivt ledarskap” det innebär att förskollärarna arbetar tillsammans för 
att upprättar en struktur som effektiviserar arbetet (Hakvoort 2015, s. 39).   

Förskollärares förhållningssätt och fokus på tidigare erfarenheter 

Resultatet redogör för att förskollärarna för olika resonemang kring vad konflikthantering 
innebär och hur den kan omsättas i praktiken tillsammans med barnen. Vi kan med säkerhet 
påstå att det är av stor vikt att förskollärarna försöker ta hänsyn till barnens olika erfarenheter, 
att barn agerar av en anledning, och att detta ska tas i beaktning vid konflikthantering mellan 
barnen. Här belyses empati som ett nyckelbegrepp, likaså vikten av förskollärarnas 
värdegrundsarbete. Här tar vi stöd i Thornberg (2006, s. 120) som framhäver betydelsen av 
förskollärarnas förståelse för barnets beteende i konfliktsituationer. Thornberg menar att 
barnens tidigare erfarenheter ligger till grund för barnets agerande. Broadhead (2009, s. 107) 
förklarar att barnens olika bakgrund ligger till grund för hur de går till väga för att lösa 
konflikter. Detta kan vara kulturella skillnader, olikheter i uppfostran eller värderingar. Detta 
måste förskollärare ta hänsyn till. Förskollärares uppdrag enligt Lpfö 98 (rev. 2016, s. 9) är att 
upplysa barnen om att människor har olika personligheter och olika sätt att hantera situationer, 
såväl som att man tycker, upplever saker och beter sig på olika sätt. Detta är egenskaper som 
formar vilka vi är, något som barnen ska göras medvetna om med hjälp utav förskolläraren. 
Detta kan ses som ett sätt att skapa förståelse och acceptans för varandra och på så vis undvika 
onödiga konflikter. Av den anledningen instämmer vi med förskollärarna och menar att det är 
viktigt att det tas hänsyn till barnens olikheter och tidigare erfarenheter när förskollärarna tar 
sig an konflikter mellan barnen.   
 
Förskollärarna diskuterar i sina resonemang kring konflikthantering att deras förhållningssätt 
gentemot barnen i konflikter spelar en avgörande roll för hur barnen får möjlighet att dels lösa 
konflikter själva, men också att de med sitt tillvägagångssätt föregår som goda exempel för 
barnen att följa. I likhet med förskollärarna poängterar Öhman (2008, s. 130) vikten av en 
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lyhörd förskollärare som lyssnar till barnens behov samt initierar samspel med barnen i syfte 
att komma fram till en lösning. Förskollärarnas resonemang kring att vara en förebild för barnen 
kopplar vi till den sociokulturella teorin där vuxna fungerar som ett stödjande redskap för barn 
att ta sig vidare i sin kunskapsutveckling. Utifrån ett sociokulturellt synsätt utvecklas barnen 
tillsammans och med stöd av andra (Säljö 2010, s. 119-120). Vi menar att förskollärarna stödjer 
barnen i deras utveckling av konflikthantering och antyder således att de hjälper barnen in i den 
proximala utvecklingszonen. Här ses förskolläraren som en modell som stöttar barnen samt 
visar hur de ska gå tillväga för att sedan kunna erövra kunskapen och klara sig på egen hand.  
För att kunna hjälpa barnen in i den proximala utvecklingszonen betonar Smidt (2010, s. 214) 
vikten av att förskollärarna ska ha kunskaper kring barnets tidigare erfarenheter, något som av 
intervjuerna framgick, när förskollärarna pratade om hänsyn till det enskilda barnets 
erfarenheter. Detta kopplar vi till “hjälp” och “stopp” nivå 3 och 4 i Cohens konfliktpyramid. 
Där behövs en lyhörd förskollärare som kan känna av när det är dags att stiga in i konflikten, 
då den har tagit en felaktig vändning. Med hjälp menas att konflikten behöver hjälp av en tredje 
part, i detta fall förskollärare. Det kan exempelvis behövas hjälp med att få kommunikationen 
att fungera. Med stopp menas att förskolläraren måste vara lyhörd om konflikten eskalerar och 
blir våldsam, då  förskolläraren måste stiga in och stoppa beteendet (Hakvoort 2015, s. 40). 
 
En betydelsefull aspekt av denna del i resultatet är att förskollärarna framhäver vikten av 
hänsynstagande till barns olikheter och tidigare erfarenheter i deras resonemang kring 
konflikthantering. En annan utmärkande del av resultatet är förskollärarnas medvetenhet kring 
att deras förhållningssätt vid konfliktsituationer poängteras som en viktig insikt för att kunna 
bemöta barn på ett rättvist sätt. Här ser vi tydliga kopplingar mellan förskollärarnas resonemang 
kring deras betydelse för barnens lärande och den sociokulturella teorin, som förklarar att 
barnen får stöd i sin utveckling av vuxna som bemöter dem utifrån deras tidigare kunskaper och 
erfarenheter (Smidt 2010, s. 214).  

Förebyggande arbete mot stress 

Av resultatet framgår likheter i förskollärarnas resonemang kring att stress är en aspekt som 
påverkar deras tillvägagångssätt att hantera konflikter mellan barnen. Utifrån vetskapen om att 
stress uppkommer både mellan barn och vuxna i specifika situationer på förskolan har de valt 
att på liknande sätt arbeta förebyggande genom att se över sin verksamhet. Förskollärarna 
menar att de på grund av stress inte kan möta barnen i konflikthantering på det sätt de önskat, 
ett scenario som även Broadhead (2009, s. 108) åskådliggör i sin studie om konflikter. 
Broadhead hävdar att stress bland barnen i förskolan kan förebyggas genom en strukturerad 
planering som skapar förutsättningar för att förskollärarna ska få tid att bemöta varje barn på 
ett rättvist sätt. Genom en delaktig förskollärare som aktivt strävar efter att främja en lugn och 
trygg miljö minskar stressen bland barnen och likaså onödiga konflikter. Även i Gloecklers, 
Cassells och Malkus (2013, ss. 758-759) studie kring konflikthantering redogörs för att 
förskollärarnas tillvägagångssätt vid konflikter mellan barn påverkas av stress. Förskollärarna 
i vår studie menar att det i stressade situationer kan krävas snabba åtgärder för att få barnen att 
bli sams. Vi menar att dessa åtgärder kan liknas vid det som Thornberg (2010, ss. 74-76) 
beskriver som maktutövning, ett tillvägagångssätt vid konflikter som handlar om att 
förskollärarna använder sin position i syfte att få barnen att följa dennes uppmaning. Att arbeta 
förebyggande på det sättet som förskollärarna beskriver i intervjuerna menar vi är en form av 
konflikthantering, då förskollärarna utgått från barnens behov när de planerat och strukturerat 
det förebyggande arbetet med exempelvis att dela in barnen i mindre grupper. Här tar vi stöd i 
Ellmins (2008, s. 128) tankar kring konflikthantering som framhäver vikten av att kartlägga 
situationen för att sedan kunna genomföra effektiva och relevanta insatser till förbättring. 
Genom det förebyggande arbetet tänker vi att tillfällen där förskollärarna känner sig tvungna 
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att använda maktutövning minskar då de har tid att möta varje barn i en lugn miljö. Lpfö 98 
(rev. 2016, ss. 8-9) redogör för att förskollärarna, utifrån barnens behov, ska utforma en miljö 
som främjar lärandet hos varje enskilt barn. Även här kan vi dra paralleller till det förebyggande 
arbetet i Cohens konfliktpyramiden, där planering är av stor vikt för verksamheten ska fungera 
enligt förskollärarna. Cohens konfliktpyramid belyser vikten av ett ”effektivt ledarskap” 
(Hakvoort 2015, s. 40). 
 
En viktig aspekt i denna resultatdel är att förskollärarna på liknande sätt upplever att stress 
påverkar förmågan att hantera konflikter på ett gynnsamt sätt. Vid stressade situationer upplever 
förskollärarna en oförmåga att bemöta barnen på det sätt de egentligen önskar och tvingas 
istället att fatta snabba beslut. Med insikten om att detta fenomen florerar i verksamheterna har 
förskollärarna, på liknande sätt som Ellmin (2008, s. 128) förklarar, kartlagt sin verksamhet för 
att förebygga stressiga situationer. Det råder enighet kring förskollärarnas sätt att betona 
barnens behov som utgångspunkt i det förebyggande arbetet, något som vi kopplar till Lpfö 98 
(rev. 2016, ss. 8-9) som bekräftar värdet av att barnen ska vara utgångspunkt för förskollärarnas 
utformning av miljön.   

Konflikthanteringsstrategier  

Arbetet med kommunikation och empati  

Resultatet redogör för betydelsen av att kommunikation och aktiv närvaro kan sättas i relation 
till förskollärares perspektiv på konflikthantering. Som förskollärarna svarar under kategorin 
kommunikation och empati, kan man dra jämförelser till Gloeckler, Cassell och Malkus (2013, 
ss. 758-759) studie om förskollärares tillvägagångssätt vid konfliktsituationer mellan barn, där 
det beskrivs att de ofta använder frågor till barnen i syfte att främja empati och kommunikation. 
Förskollärarna beskriver att de ställer frågor till barnen angående konflikterna. Frågorna i sin 
tur skapar förutsättningar för en gynnsam lösning på situationen. Detta stämmer överens med 
vår studies förklaring på hur förskollärarna går till väga i olika konfliktsituationer. Vi menar att 
det utan språket kan vara svårt för barnen att föra en dialog, att exempelvis kunna besvara 
förskollärarnas frågor på ett bra sätt för att kunna lösa konflikter. Av den anledningen är det 
viktigt att barnen har grundläggande kunskaper i hur man samspelar med varandra. Även Ashby 
och Nielsen Hewett (2012, s. 150) belyser att det är av relevans att barnen besitter en social 
kompetens för att kunna lösa konflikter på egen hand samt att de är kapabla att kunna prata om 
dem. Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 4-12) menar att förskollärarna ska sträva efter att lära ut 
grundläggande social kompetens i syfte att barnen skapar förståelse och respekt för andra. Det 
framkommer dessutom att förskollärarna försöker få båda parter att se in i varandras situation 
och skapa förståelse samt acceptans för varandra. Förskollärarna påstår att de genom att ställa 
frågor till barnen kring vad som har hänt, startar förskolläraren en dialog mellan båda barnen 
där de får möjlighet att förklara sina tankar och känslor kring det inträffade. 
 
En annan förskollärare betonade dessutom vikten av att kommunikation är en central 
grundpelare för att kunna lösa konflikter, detta för att barnen ska kunna sätta sig in i någon 
annans perspektiv och få förståelse för vad andra kan upplevas tänka och tycka. Här är 
förskolläraren noga med att framhålla sitt synliggörande av känslor hos båda parter i en konflikt, 
detta för att göra dem likvärdiga och skapa möjligheter för barnen att förstå varandra (Patfoort 
2015, s. 164). Förskolläraren uppmuntrar barnen att komma fram till en gemensam lösning av 
konflikten. Barnen ges inflytande över situationen, men är under uppsikt av förskolläraren. Vi 
hävdar att förskolläraren gör något positivt samt att hon med sin närvaro agerar som en god 
förebild som ger barnen möjlighet att lösa konflikten på ett gemensamt och gynnsamt sätt. 
Förskollärarens utsagor stämmer överens med den sociokulturella teorin eftersom 
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förskolläraren hänvisar till betydelsen av social interaktion för att utveckla den sociala 
kompetensen. Vygotskij (1999, s. 15) belyser att den sociala interaktionen utvecklar den sociala 
kompetensen där barnen lär sig hur de ska bete sig i samspel med andra, visa hänsyn och 
respektera andras åsikter. Empati utvecklas när barnen samspelar med varandra, i exempelvis 
lek. Vi tror att detta bemötande och tillvägagångsätt vid konflikter kan skapa förutsättningar för 
en konstruktiv konflikthantering som barnen kan dra lärdom av inför framtiden. Thornberg 
(2006, s. 120) delar vår åsikt i sin undersökning, där han påvisar att förskollärarnas inställning 
och kunskaper kring konflikthantering är en grundpelare när det kommer till hur barnen löser 
sina konflikter i framtiden, eftersom barnen tar efter och har en tendens att behandla andra så 
som de själva blivit behandlade tidigare.  
 
En annan förskollärare menar att syftet med konflikthantering är att barnen ska kunna sätta sig 
in i varandras perspektiv och skapa en förståelse barnen emellan. Den gemensamma nämnaren 
i resultatet är just kommunikation och det sociala samspelet, att skapa förståelse för varandra 
och ta sig igenom en konflikt på ett konstruktivt och lärorikt sätt. Här tar vi stöd i Gloeckler, 
Cassell och Malkus (2013, ss. 760-763) undersökning som förklarar att den sociala 
kompetensen har en stor påverkan på utvecklingen av barnens konflikthantering. Barnen 
behöver utveckla den empatiska förmågan samt att få möjligheter att kunna sätta sig in i andra 
människors perspektiv. Ashby och Nielsen Hewett (2012, s. 147) belyser sambandet mellan 
social interaktion och social kompetens. Den sociala kompetensen är betydande för barnens 
konflikthantering då de genom att agera socialt utvecklar förmågan att sätta sig in i en annan 
människas perspektiv.  Vi tror att en god kommunikation och social kompetens är egenskaper 
som går hand i hand med en framgångsrik konfliktsituation i alla lägen. Även den 
sociokulturella teorin menar att kommunikation och social interaktion är grundläggande 
redskap vid konfliktsituationer (Vygotskij 1999, s. 15). 
 
En betydande del i denna resultatdel är att förskollärarna använder sig av kommunikation som 
ett sätt att möt barn i konflikter samt att de använder olika empatiska tillvägagångssätt som 
syftar till att utveckla barnens förståelse för andra människor. En annan utmärkande betydelse 
är att förskollärarna är medvetna om att de ska föregå med gott exempel med strävan att främja 
konflikthantering.  

Material och förebyggande metoder 

Litteratur  

I resultatet beskrivs förskollärarnas olika tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen och vi 
kan med säkerhet redogöra för att det förekommer olika strategier för att möta barnen i deras 
konflikter. Majoriteten av dessa strategier bygger på färdiga material som används i 
förebyggande syfte, men också i den rådande konfliktsituationen. En del förskollärare använder 
exempelvis böcker som syftar till att redogöra för hur man är en god kamrat. I kombination med 
materialet använder sig förskollärarna av kommunikation som ett sätt att hantera konflikter 
mellan barnen i syfte att få barnen delaktiga i konflikthantering. Materialet kan inte stå för sig 
självt utan kräver ett aktivt arbete genom att förskollärarna implementerar det i verksamheten 
tillsammans med barnen. Förskollärarnas resonemang kring att använda kommunikation som 
ett tillvägagångssätt vid konflikthantering delas av Gloeckler, Cassell och Malkus (2013, ss. 
758-759) som i sin studie redogör för att många förskollärare använder sig av samtal och öppna 
frågor för att skapa diskussioner mellan barnen i syfte att främja konflikthantering. 
Förskollärarnas strävan om att barnen ska reflektera över konflikthantering tillsammans kopplar 
vi till den sociokulturella synen på lärande där fokus läggs på att barnen utvecklas i gemenskap 
med andra (Säljö 2010, s. 119). Materialet kan ses som ett redskap för barnen att utveckla och 
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fördjupa sina kunskaper och förskollärarna finns där som ett stöd för barnen att ta nästa steg i 
lärandet om konflikthantering. Detta sätts i relation till det som Säljö (2010, ss. 121-123) 
beskriver som den proximala utvecklingszonen, det faktum när barnen erövrar ny kunskap 
tillsammans och med hjälp av ett stödjande medel. I detta fall är det förskollärarna som hjälper 
barnen vidare i deras utveckling. Säljö poängterar vikten av kommunikation som ett sätt att 
vägleda barnen in i lärandet, något som även förskollärarna tog upp i deras utsagor kring arbetet 
med konflikthantering. Av intervjuerna framgick att förskollärarna menar att det finns en 
vinning med att låta barnen samspela tillsammans då de får möjlighet att sätta sig in i varandras 
perspektiv och ta del av varandras kunskaper, något som vi kan se i Thornbergs studie (2006, 
s. 120) där det framkommer att barn använder sina tidigare erfarenheter som utgångspunkt för 
konflikthantering. Av den anledningen kan vi med trygghet redogöra för att det är en god idé 
att låta barnen diskutera och reflektera tillsammans kring konfliktsituationer i syfte att främja 
deras sociala samspel, exempelvis vid bokläsning. Att de kan dra nytta av varandras 
erfarenheter och kunskaper samt att de kan hjälpa varandra till nya insikter. Här tar vi återigen 
stöd i den sociokulturella synen på utveckling där barnen lär med och av varandra (Vygotskij 
1999, s. 15). Vi menar att det är viktigt att förskollärare är medvetna om att det finns ett lärande 
i det sociala samspelet.   
 
En betydelsefull del i denna resultatdel är att det förekommer olika tillvägagångssätt och 
strategier för att hantera konflikter mellan barnen. Det är dessutom utmärkande att dessa olika 
strategier bygger på olika material, något som i denna del av resultatet beskrivs som böcker. 
Det framkommer även att materialet, i kombination med kommunikation, visar sig vara ett sätt 
för förskollärarna att arbeta med konflikthantering. Vi kan se tydliga kopplingar mellan 
förskollärarnas tillvägagångssätt med materialet och den sociokulturella teorin, då syftet med 
materialet är att barnen ska ta del av varandras kunskaper och lära tillsammans (Vygotskij 1999, 
s. 15). Vi hävdar dessutom att förskollärarna, med deras aktiva kommunikationsarbete i 
kombination med materialet, kan hjälpa och utveckla barnens kunskaper kring 
konflikthantering i den proximala utvecklingszonen (Säljö 2010, ss. 121-123).   

Skådespel  

Av resultatet framgår att en förskollärare använder sig av skådespeleri som ett tillvägagångssätt 
att hantera konflikter mellan barn i förskolan. Syftet med skådespelen är att barnen ska bli 
uppmärksammade på hur en konflikt kan se ut samt vilka tillvägagångssätt som konflikten kan 
lösas på. Detta tillvägagångssätt kan tolkas som det begrepp Thornberg (2010, ss. 74-76) 
benämner som induktion, ett tillvägagångssätt för att lösa konflikter som syftar till att 
uppmärksamma handlandets konsekvenser, där empati och medkänsla spelar stor roll. 
Skådespelens syfte är att synliggöra hur en konfliktsituation kan se ut och exemplifiera hur de 
inblandade kan agera i konfliktsituationen. Barnen görs delaktiga genom att de får komma med 
förslag på hur konflikten kan hanteras, ett tillvägagångssätt som uppmuntras av Fagerli, 
Lillemyr och Søbstad (2001, s. 110) som hävdar att detta skapar möjligheter till lärande för 
empatisk kompetens. Förskollärarna strävar efter att detta tillvägagångssätt ska bidra till ett 
socialt lärande där barnen får möjlighet att utvecklas tillsammans, detta i stil med Vygotskijs 
(1999, s. 41) sociokulturella tankar om att lärande sker i interaktion tillsammans med andra. 
Skådespelen eftersträvar att utveckla barnens empatiska förmåga, att skapa tillfällen för barnen 
att reflektera kring hur andra kan tänkas känna. Förskollärarna menar att barnen ofta besitter 
den empatiska kunskapen som objektiv beskådare av konflikter i skådespelen, men att det kan 
vara svårt för barnen att gå utanför sig själva i en rådande konfliktsituation. Skådespelen syftar 
således till att objektifiera och åskådliggöra konfliktsituationer som barnen varit med om 
tidigare. De fiktiva konfliktsituationerna bidrar inte enbart med att synliggöra konfliktorsaker 
utan framhäver även vikten av empati som utgångspunkt för konflikthantering, en uppfattning 
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som delas av Öhman (2003, s. 218) som redogör för att empati är en betydelsefull del i 
konflikthanteringen. Det sociala samspelet mellan barnen bidrar till att skapa möjligheter för 
barnen att utveckla den empatiska förmågan. Vi menar därför att skådespelen är en relevant 
strategi för att få barnen att komma till insikt med sig själva och sina tankar för att således kunna 
utveckla konflikthanteringsmetoder. Vi hävdar dessutom att skådespelen kan synliggöra barns 
bemötande mot varandra i konfliktsituationer, något som framhävs som en avgörande faktor för 
hur barn löser sina konflikter i Thornbergs studie (2006, s. 119). Att förskollärarna är medvetna 
om hur barnen löser sina konflikter menar vi är av stor vikt för att de sedan ska kunna möta 
barnen i deras konflikter.    
 
Betydelsefulla slutsatser av denna resultatdel är att en förskollärare använder sig av skådespel 
som ett tillvägagångssätt att hantera konflikter mellan barnen i förskolan. Detta ses av 
förskolläraren som både ett förebyggande arbete, men också som en strategi för att möta barnen 
i en rådande konfliktsituation. Synen på skådespelen som förebyggande grundar sig på 
förskollärarnas strävan efter att utveckla barnens empatiska förmåga. Detta anser vi står i direkt 
relation till Öhman (2003, s. 218) som poängterar vikten av att empatisk kompetens är 
grundläggande för att kunna hantera konflikter. En annan utmärkande betydelse är att 
förskollärarna strävar efter att barnen ska ta del av varandras kompetenser i konflikthantering. 
Vi kan se tydliga kopplingar till att förskollärarna använder sig av en sociokulturell syn på 
lärande när de uppmuntrar barnen till att kommunicera tillsammans med varandra för att 
komma fram till olika strategier för att lösa konflikter.   

Diskussionsavslut 

Vi har i vår studie syftat till att undersöka förskollärares syn på konflikter och konflikthantering 
och arbetet med detta. Resultatet visar att det finns olikheter i förskollärarnas syn på konflikter 
och att detta ligger till grund för hur de går tillväga i konflikthanteringen mellan barnen. Vi 
hävdar således att vi har besvarat våra tre frågeställningar varav den första var: ’’Finns det 
någon skillnad i förskollärarnas syn på konflikter och arbetet med detta?’’. Vårt resultat visar 
att det finns skillnader i förskollärarnas syn på konflikter och arbetet med detta samt att detta 
beror på att alla förskollärare har olika erfarenheter sedan tidigare. Vår andra fråga löd: ’’Hur 
resonerar förskollärarna kring arbetet med konflikthantering i förskolan?’’. Av resultatet 
framkommer att förskollärarna resonerar olika kring arbetet med konflikthantering i förskolan 
och att dessa olikheter framkommer i förskollärarnas utsagor kring det pedagogiska uppdraget, 
värdegrunden, gemensam grundsyn samt planering och struktur av verksamheten. Vår tredje 
och sista fråga löd: ’’Hur beskriver förskollärarna sitt tillvägagångsätt vid konflikter mellan 
barnen i förskolan?’’. Utifrån vårt resultat framkommer att förskollärarna använder olika 
tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen och att dessa tillvägagångssätt skiljer sig från 
varandra. Vi kan redogöra för att kommunikation och empati ses som tillvägagångssätt att möta 
barnen i deras konflikter. Vi kan dessutom dra slutsatsen att förskollärarna använder sig av olika 
konfliktstrategier i form av olika material i syfte att främja konflikthantering.  
 
Vi anser att vi har besvarat studiens syfte och frågeställningar och menar således att vi har 
synliggjort förskollärarnas syn på konflikter och konflikthantering och arbetet med detta. En av 
de viktigaste slutsatserna vi kan dra från vår studie är att förskollärarnas arbete med 
konflikthantering kan ses som ett viktigt lärande för barnens framtid. Vi kan dessutom redogöra 
för att konflikter inte alltid är något negativt utan att det snarare kan ses som en nödvändighet 
för barn att hamna i konflikter för att kunna utvecklas.  
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Metoddiskussion 

Då vårt syfte med studien har varit att synliggöra förskollärares syn på konflikter och 
konflikthantering och arbetet med detta föll valet på att använda en kvalitativ metod. För att 
besvara vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att använda oss utav intervju som redskap. 
Vi började med att skicka ut förfrågningar till olika förskollärare, vi fick fler svar än väntat. 
Detta förvånade oss, vi ville gärna använt oss av alla, men eftersom tiden var begränsad använde 
vi oss av målinriktat urval. Detta kopplar vi till Bryman (2011, s. 434) som redogör för att ett 
målinriktat urval kan användas vid en kvalitativ intervju men också för att välja ut deltagare till 
studien på relevant sätt. På grund av den begränsade tiden hann vi inte utveckla det målinriktade 
urvalet på ett sätt som skulle ha en större påverkan på studiens resultat. Exempelvis hade vi 
kunnat använda förskollärarnas olikheter och tidigare erfarenheter som en tydligare 
utgångspunkt i arbetet. Då hade vi kunnat jämföra ålder och tidigare erfarenheter mellan 
förskollärarna och ställt dessa mot varandra. 
 
Vi valde att tillämpa intervjuformen semistrukturerade intervjuer på grund av att vi ansåg den 
som bäst anpassad för att ta reda på vårt syfte. Den semistrukturerade intervjuformen är delvis 
uppstrukturerad med förutbestämda frågor men den lämnar också utrymme för svängrum, 
vidare utsvävningar och följdfrågor enligt Bryman (2011, ss. 206-207). Vi upplevde den 
semistrukturerade intervjuformen som ett bra redskap då vi fick relevanta svar som besvarade 
syftet och frågeställningarna i vår studie. Möjligtvis hade vi kunnat använda oss av en annan 
intervjuform, exempelvis fokusgrupp, då Fejes och Thornberg (2015, s. 33) menar att man kan 
få en djupare och bredare kunskap i ämnet om man använder fler metoder i en och samma 
studie. Man hade också kunnat använda enkäter i syfte att komplettera intervjuerna. Enkäten 
hade kunnat delas ut till fler respondenter för att få in fler svar på kortare tid. Observationer 
hade också kunnat vara ett komplement till de intervjuer vi gjorde. I observationerna hade man 
då kunnat undersöka hur förskollärarna agerade i olika situationer och om deras agerande 
stämde överens med deras utsagor från intervjuerna. Detta var tyvärr inte möjligt att genomföra 
på grund av den begränsade tiden. Vi upplever dock att det insamlade materialet som vi fick ut 
av intervjuerna har räckt till för att kunna färdigställa studien.  
  
Vi beslutade att endast ta med studiens syfte och att utesluta intervjufrågorna i missivbrevet då 
vi inte ville att förskollärarna skulle kunna prata ihop sig om frågorna på förhand. Vi ville inte 
heller att förskollärarna skulle diskutera med varandra kring vad som skulle kunna vara ”rätt” 
svar på frågorna. I efterhand hade ett alternativ kunnat vara att skicka med alla, eller ett fåtal, 
frågor till förskollärarna innan intervjuerna med intentionen att ge dem en större inblick i 
studiens syfte. Även en pilotintervju hade kunnat genomföras i syfte att få en uppfattning kring 
om vi behövde korrigera något i vårt upplägg kring intervjun eller intervjufrågorna, något som 
Roos rekommenderar i studier av det här slaget (2014, s. 57).  
 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades materialet för att sedan med hjälp av 
metoderna koncentrering och kategorisering fortsätta analysarbetet. Koncentrering användes 
för att få ut betydelsefull information som sedan placerades in i kategorier för att kunna se 
likheter och skillnader i informationen (Fejes & Thornberg 2015, s. 37). Vi upplevde att vi inte 
varit tillräckligt noga i koncentreringen då vi behövt analysera detta flera gånger för att komma 
fram till våra slutgiltiga kategorier och resultat. Vi ser fördelar med att gå igenom 
koncentreringen och kategoriseringen flera gånger då vi upplevde att vi missade väsentliga 
fakta vid första analysen som var relevant till vår studie. Efter att ha läst igenom materialet ett 
flertal gånger bearbetade vi det som vi kände att vi hade missat. Vi upplevde att detta sättet 
fungerade bra för oss då vi fick ut relevant fakta till vår studie på ett organiserat sätt. 
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Utifrån studiens upplägg kan vi inte dra några generaliserande slutsatser av vårt resultat. Detta 
grundar vi på att vi har haft för kort om tid för att kunna genomföra en större och omfattande 
studie med fler deltagare och respondenter, såväl som andra metoder. Vi menar dessutom att 
resultatet inte går att generalisera då vi enbart intervjuat ett fåtal förskollärare som arbetar inom 
samma kommun. Detta kopplar vi till Fejes och Thornberg (2015, s. 270) som redogör för att 
generalisering kräver en större andel deltagande respondenter. 

Didaktiska konsekvenser 

Konflikter är något ofrånkomligt. Hanteringen av konflikter kan ske på olika sätt och ge olika 
resultat. Inför vår framtida yrkesroll har vi lärt oss en hel del nya sätt att tänka på när det kommer 
till konflikthantering i förskolan. Vi anser, med stöd av vårt resultat och Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 
6-9), att ett arbetslag som står enade angående hur de ska förhålla sig till konflikter inger en 
trygghet, det vill säga att det skapas mindre missförstånd och blir tydligare för barnen om alla 
i arbetslaget följer samma riktlinjer. Vi tror därför att det kan vara en bra ide att sätta sig ner 
och bestämma hur arbetslaget ska agera i dessa situationer. Vi tror dessutom att det kan 
nödvändigt att se över dagplanering såväl som miljö för att undersöka om vardagen fungerar 
för just den aktuella barngruppen man har, då stress påverkar både barn såväl som vuxna och 
därmed även konflikthanteringen (Broadhead 2009, s. 108). Något vi kom fram till i vårt 
resultat är att en grundläggande aspekt för arbetet med konflikthantering är det förebyggande 
värdegrundsarbetet. I arbetet ingår att lära barnen om allas lika värde, demokratiska värderingar 
samt nolltolerans mot kränkningar (Lpfö 98, rev. 2016, ss. 6-9). Vi tror också, med stöd ifrån 
våra respondenters utsagor, att det är värdefullt att göra barnen delaktiga i värdegrundsarbetet 
för att öka deras förståelse kring hur man är en bra vän. Detta tillvägagångssätt kan 
exemplifieras genom olika typer av material så som litteratur och skådespel. Utöver detta så är 
förskollärarens inställning, samt närvaron av en lyhörd förskollärare som kan agera förebild 
genom exempelvis kommunikation, essentiellt för barnens lärandeprocess inom 
konflikthantering (Gloeckler, Cassell & Malkus 2013, ss. 758-759). Resultatet visar att det som 
förskollärare är betydelsefullt att tänka på att låta barnen i första hand lösa konflikten själva. 
Däremot ska förskolläraren på avstånd vara lyhörd inför om det kan behövas medling av tredje 
part, om konflikten tar en felaktig vändning där den upphör att vara konstruktiv (Hakvoort 2015, 
ss. 39-40). Då kan förskolläraren behöva gå in och styra konflikten på rätt kurs igen. En 
konstruktivt genomförd konflikthantering bidrar till lärande för framtiden som barnen kan dra 
nytta av (Hakvoort 2010, s. 21). Denna uppfattning delas även av Öhman (2003, s. 224).  
 
En förutsättning för att konflikter ska lösas på ett konstruktivt sätt är att barnen kan göra sig 
förstådda (Broadhead 2009, ss. 105-109). Kommunikation ses därför som en betydelsefull 
aspekt när konflikter ska lösas. Barn som har svårt för att uttrycka sig kan behöva lite mer hjälp 
med utvecklingen av sitt språk, samt involveras oftare i socialt samspel med hjälp utav en lyhörd 
förskollärare (Friberg 2011, s. 87). Det sociala samspelet i olika situationer är lärorikt på flera 
plan. Barnen kan lära sig flera grundläggande förmågor som är bra för att lösa konflikter, 
däribland finns språk, kommunikation, att öva på att uttrycka sig, lära sig att lyssna på andra 
samt empatisk förståelse (Öhman 2003, s. 229). Att skapa tillvägagångssätt för att barnen ska 
få öva på socialt samspel kommer vi som framtida förskollärare använda oss utav i stor 
utsträckning. Det kan ske i strukturerade former så som utifrån drama, böcker eller samlingar. 
Det kan även ske i den fria leken, där barnen i olika konstellationer leker fler än en person. Vi 
står enade kring uppfattningen om att konflikter och konflikthantering är ett lärande som 
utvecklar barnen och rustar dem inför framtiden (Thornberg 2006, s. 107). Vi som framtida 
förskollärare går in med inställningen, att vi med vårt sätt att bemöta och hantera konflikter 
mellan barnen, bidrar till ett framtida lärande av barns konflikthantering.  
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Vidare forskning  

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka konflikthantering mellan barn i 
förskolan utifrån ett genusperspektiv. Här skulle man kunna använda sig av observation som 
redskap i syfte att undersöka hur förskollärarna bemöter barnen i konflikter utifrån deras kön. I 
kombination med förskollärarnas perspektiv hade det dessutom varit intressant att intervjua 
barnen för att få deras syn på konflikthantering. Detta hade sedan kunnat sättas i relation till 
varandra, för att exempelvis synliggöra skillnader mellan barnen och förskollärarnas perspektiv 
på konflikter och konflikthantering.  
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BILAGA 1 
 
Missivbrev 
 
 
Informationsbrev till förskollärare, 
 
Vi heter Marcus och Maria och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin 
för pedagogik. 
 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på̊ hur förskollärare förhåller sig till ämnet 
konflikthantering mellan barn i förskolan. Vi kommer att genomföra intervjuer under vecka 
49 och 50. Intervjuerna pågår som längst en timme. Vill ni delta i studien, kontakta oss senast 
under vecka 48 för att boka en tid som passar er. 
   
Det är viktigt att ni som arbetar på förskolan vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 
 
* Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. 
* De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  
*  Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på̊ pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas. 
* Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 
För att kunna genomföra undersökningen behövs samtycke, vi önskar därför att ni hör av er 
på mail eller telefon om ni vill delta i intervjun. 
 
För att underlätta datainsamling, önskar vi att spela in intervjun. När vi transkriberat intervjun 
kommer det inspelade materialet att raderas. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå̊ oss på mail: 
 
Marcus:   SXXXXXX@student.hb.se  07XXXXXXXX 
Maria:   SXXXXXX@student.hb.se  07XXXXXXXX 
 
Ni kan även kontakta vår handledare för examenarbetet för övriga frågor. 
Regina Enedahl: xxxxxxxxxx@hb.se   
 
Med vänliga halsningar 
Marcus och Maria 
  



 

 
 

BILAGA 2 
 
Intervjufrågor 
 
 

• Vad innebär en konflikt för dig? 
   

• När upplever du att det uppstår konflikter mellan barn i förskolan?  
  

• Kan du beskriva ditt tillvägagångsätt när det uppstår en konflikt mellan barn i förskolan? 
 

• Hur resonerar du som förskollärare kring arbetet med konflikthantering mellan barn i 
förskolan? 

 
• Tar du hjälp av andra i arbetslaget när det uppstår konflikter mellan barn i förskolan och 

i fall hur? 
 

• Hur bemöter du barn i konflikt mellan barn? 
 

• Är det situationsberoende, tänker du olika kring konflikter som sker… 
- Utomhus?   
- Inomhus?   
- I den fria leken? 
- Matsituation?  
- Gärna exempel på hur du går till väga vid de olika situationerna? 

 
• Vilka metoder använder du för att hantera konflikter mellan barn i förskolan? 

 
• Hur arbetar du för att förebygga konflikter mellan barn i förskolan? 
 
• Är det något du vill tillägga?  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


	INLEDNING
	Avgränsningar

	Syfte och frågeställningar
	bakgrund och tidigare forskning
	Konflikt
	Konflikthantering
	Förskollärares syn på konflikter och konflikthantering
	Barns syn på konflikter och konflikthantering

	Det pedagogiska ansvaret
	Värdegrundsarbetet, det pedagogiska förhållningssättet och grundsynen
	Kommunikation och empati

	Teoretisk utgångspunkt
	Sociokulturell teori
	Den proximala utvecklingszonen
	Cohens konfliktpyramid


	METOD
	Kvalitativ metod genom intervju
	Urval
	Genomförande
	Forskningsetik
	Tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet
	Analys och bearbetning

	resultat
	Konfliktsyn
	Konfliktsynen skiljer sig åt

	Förskollärares uppdrag och arbete
	Trygghet, samsyn och värdegrundens betydelse
	Lärande
	Struktur, planering och stressförebyggande arbete

	Konflikthanteringsstrategier
	Arbetet med kommunikation och empati
	Material och förebyggande metoder
	Litteratur
	Skådespel
	Resultatsammanfattning


	diskussion
	Resultatdiskussion
	Konfliktsyn
	Förskollärares uppdrag och arbete
	Trygghet, samsyn och värdegrundens betydelse
	Förskollärares förhållningssätt och fokus på tidigare erfarenheter
	Förebyggande arbete mot stress

	Konflikthanteringsstrategier
	Arbetet med kommunikation och empati
	Material och förebyggande metoder
	Litteratur
	Skådespel

	Diskussionsavslut
	Metoddiskussion
	Didaktiska konsekvenser
	Vidare forskning


